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   JUDEŢUL BRAŞOV 
COMUNA VAMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 

   Încheiat astăzi marți, 31 august 2021, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Vama 
Buzăului, la care participă 10 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie. Lipsesc: d-ul consilier 
local Mariș Ioan Nicolae, d-ul consilier local Popica Nicolae Adrian și d-ul consilier local Solomon Dragoș 
Ioan. 

Preşedintele de şedinţă constată faptul că şedinţa este statutară și, în conformitate cu dispoziţiile art. 
135, alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se  prezintă ordinea de zi: 

  
1. Aprobarea efectuării demersurilor de înscriere a U.A.T. Comuna Vama Buzăului în Planul de 

amenajare a teritoriului național (PATN) Secțiunea a VIII-a – zone cu resurse turistice; 
2. Diverse:  

a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului; 
b) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului; 
c) Eventuale probleme ridicate de către consilierii locali şi ceilalţi participanţi la şedinţa 

Consiliului Local al comunei Vama Buzăului. 
 
Se supune apoi la vot ordinea de zi și este aprobată cu unanimitate de voturi ,,pentru”. 
 

1. Aprobarea efectuării demersurilor de înscriere a U.A.T. Comuna Vama Buzăului în Planul de 
amenajare a teritoriului national (PATN) Secțiunea a VIII-a – zone cu resurse turistice; 

 
Este mai întâi readusă în atenție solicitarea nr. 3351/16.06.2021 a U.A.T. Comuna Vama Buzăului și 

înregistrată la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) sub nr. 
74185/17.06.2021, cu privire la introducerea localității Vama Buzăului, județul Brașov, în anexele Planului 
de amenajare a teritoriului national (PATN) Secțiunea a VIII-a – zone cu resurse turistice. 

Sunt date detalii referitoare la prevederile legale în materie, este prezentat raportul întocmit de către 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, după 
care este prezentată adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 
74185/24.06.2021, înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 4167/28.07.2021. 

Se propune eliminarea art. 2 din proiectul de hotărâre, care prevedea aprobarea achiziționării serviciului 
de consultanță în vederea efectuării demersurilor menționate mai sus, precum și efectuarea de cheltuieli în 
acest sens de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului, deoarece, practic acest lucru se subînțelege din 
prevederile art. 1. Toți consilierii locali sunt de acord cu această proounere. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi ,,pentru”. 

 
2. Diverse:  

a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului; 
b) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului; 
c) Eventuale probleme ridicate de către consilierii locali şi ceilalţi participanţi la şedinţa 

Consiliului Local al comunei Vama Buzăului. 
 

a) Nu sunt. 
b) Nu sunt. 
c) Nu sunt.  
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Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă constată că ordinea de zi a fost parcursă, 
declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 
31.08.2021, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare şi pentru 
colaborarea la reuşita şedinţei. 

 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
        Constantin Sebastian BULARCA 

                                                                                Pentru SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 
                                                                                               Gheorghe Daniel ARDELEAN                                                                                                                             


