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   JUDEŢUL BRAŞOV 
COMUNA VAMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 

   Încheiat astăzi joi, 30 septembrie 2021, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Vama 
Buzăului, la care participă 12 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie. Lipsește d-ul consilier 
local Popica Nicolae Adrian. 

Participă la şedinţa Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, primarul comunei domnul Chirilaş 
Tiberiu Nicolae și secretarul general al comunei domnul Găitan Adrian Constantin. 

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 procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din 

data de 30.07.2021; 
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din 

data de 31.08.2021; 
3. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2021 

–secțiunea de funcționare, pe trimestrul III; 
4. Aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați aferenți obiectivului de investiții ,,Înființare 

rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului și 
Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”; 

5. Aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului a unor categorii de 
cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 
(P.N.D.L.), pentru obiectivul de investiții ,,Înființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese 
riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul 
Brașov”; 

6. Abrogarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 70 din 30.07.2021- privind 
aprobarea devizului general actualizat aferent obiectivului de investiții ,,Reabilitare corpuri clădire 
Școala Gimnazială Vama Buzăului”; 

7. Aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați aferenți obiectivului de investiții ,,Reabilitare 
corpuri clădire Școala Gimnazială Vama Buzăului”; 

8. Aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului a unor categorii de 
cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 
(P.N.D.L.), pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare corpuri clădire Școala Gimnazială Vama 
Buzăului”; 

9. Aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public 
Local de Călători nr. 1/2018; 

10. Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 138 din 18.12.2019 - 
privind aprobarea acordării unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijlocele de transport 
public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a 
Comunei Vama Buzăului; 

11. Stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului și din cadrul Serviciului Public Comunitar Local 
de Evidență a Persoanelor al comunei Vama Buzăului; 

12. Aprobarea constituirii comisiei de negociere a Actului adițional nr. 4 la contractul de asociere în 
participaţiune nr. 4400/27.12.2010, încheiat între Comuna Vama Buzăului şi S.C. Dălghiaş 
Development S.R.L.; 

13. Aprobarea componenței SVSU Vama Buzăului, a contractului de voluntariat și a cuantumului orar al 
compensației acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții; 
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14. Aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Vama Buzăului în cadrul 
Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului pentru anul şcolar 2021-2022; 

15. Aprobarea acordării, cu titlul gratuit, a unei cantități de material lemnos (rășinoase) Asociației ,,Istorie, 
Tradiții, Turism”; 

16. 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. 
 
În conformitate cu prevederile art. 135, alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se 

propune suplimentarea ordinii de zi cu încă trei puncte, respectiv cu Proiectul de hotărâre nr. 72/29.09.2021 -
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați aferenți obiectivului de investiții ,,Construire 
grădiniță în satul Acriș, comuna Vama Buzăului”, cu Proiectul de hotărâre nr. 73/29.09.2021 -privind 
aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului a unor categorii de cheltuieli, 
care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.), pentru 
obiectivul de investiții ,,Construire grădiniță în satul Acriș, comuna Vama Buzăului” și cu Proiectul de 
hotărâre nr. 71/29.09.2021 -privind aprobarea acordării unei cantități de lemn de foc cu titlu de despăgubire. 
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi și se aprobă cu unanimitate de voturi ,,pentru”. 

Se supune apoi la vot ordinea de zi și este aprobată cu unanimitate de voturi ,,pentru”. 
 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului 
din data de 30.07.2021; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Secretarul general al comunei Vama Buzăului întreabă dacă sunt observații referitoare la procesul verbal 

al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 30.07.2021. 
Nefiind observații, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate de voturi 

,,pentru”. 
 

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului 
din data de 31.08.2021; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Secretarul general al comunei Vama Buzăului întreabă dacă sunt observații referitoare la procesul verbal 

al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 31.08.2021. 
Nefiind observații, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate de voturi 

,,pentru”. 
 

3. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 
2021 –secțiunea de funcționare, pe trimestrul III; 
 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre și raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Este apoi prezentată adresa nr. BVR_TRZ-10710/16.09.2021 provenită de la D.G.R.F.P. Brașov și 

înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului, sub nr. 5068/16.09.2021, sunt prezentate detaliat capitolele 
bugetare ce fac obiectul rectificării, cu indicarea sumelor aferente. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi ,,pentru”. 
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4. Aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați aferenți obiectivului de investiții ,,Înființare 
rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului 
și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre și raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Sunt reamintite prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 106 din 

23.10.2017 - privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Înființare rețea de 
canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, comuna 
Vama Buzăului, județul Brașov”, după care este prezentată adresa nr. 104487/01.09.2021 a Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 
4792/01.09.2021, precum și circulara conținând clarificări suplimentare, înregistrată la Primăria comunei 
Vama Buzăului sub nr. 4985/13.09.2021. 

Se face o prezentare detaliată a indicatorilor tehnico - economici actualizați aferenți obiectivului de 
investiții ,,Înființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama 
Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”. 

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

 
5. Aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului a unor categorii de 

cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 
(P.N.D.L.), pentru obiectivul de investiții ,,Înființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese 
riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul 
Brașov”; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, precum și raportul compartimentului de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Este prezentată adresa nr. 104487/01.09.2021 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 4792/01.09.2021, precum și circulara 
conținând clarificări suplimentare, înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 4985/13.09.2021. 

Sunt prezentate categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) – etapa a II-a, pentru obiectivul de investiții ,,Înființare rețea de 
canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, comuna 
Vama Buzăului, județul Brașov”, după care este prezentat și cuantumul total al acestor cheltuieli. 

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

 
6. Abrogarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 70 din 30.07.2021- privind 

aprobarea devizului general actualizat aferent obiectivului de investiții ,,Reabilitare corpuri clădire 
Școala Gimnazială Vama Buzăului”; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, precum și raportul compartimentului de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Această hotărâre nu a produs efecte juridice și având în vedere faptul că devizul general aferent acestui 

obiectiv de investiții va fi actualizat conform prvederilor O.G. nr. 15/2021, se impune abrogarea Hotărârii 
Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 70 din 30.07.2021- privind aprobarea devizului general 
actualizat aferent obiectivului de investiții ,,Reabilitare corpuri clădire Școala Gimnazială Vama Buzăului”. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi ,,pentru”. 
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7. Aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați aferenți obiectivului de investiții 

,,Reabilitare corpuri clădire Școala Gimnazială Vama Buzăului”; 
 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, precum și raportul compartimentului de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Sunt reamintite prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 110 din 

26.10.2017 - privind aprobarea documentației de avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții 
,,Reabilitare corpuri clădire Școala Gimnazială Vama Buzăului”, după care este prezentată adresa nr. 
104487/01.09.2021 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, înregistrată la Primăria 
comunei Vama Buzăului sub nr. 4792/01.09.2021, precum și circulara conținând clarificări suplimentare, 
înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 4985/13.09.2021. 

Se face o prezentare detaliată a indicatorilor tehnico - economici actualizați aferenți obiectivului de 
investiții ,,Reabilitare corpuri clădire Școala Gimnazială Vama Buzăului”. 

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

 
8. Aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului a unor categorii de 

cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 
(P.N.D.L.), pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare corpuri clădire Școala Gimnazială Vama 
Buzăului”; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, precum și raportul compartimentului de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Este prezentată adresa nr. 104487/01.09.2021 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 4792/01.09.2021, precum și circulara 
conținând clarificări suplimentare, înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 4985/13.09.2021. 

Sunt prezentate categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) – etapa a II-a, pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare corpuri 
clădire Școala Gimnazială Vama Buzăului”, după care este prezentat și cuantumul total al acestor cheltuieli. 

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

 
16. Aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați aferenți obiectivului de investiții 

,,Construire grădiniță în satul Acriș, comuna Vama Buzăului”; 
 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, precum și raportul compartimentului de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Sunt reamintite prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 112 din 

26.10.2017 - privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Construire grădiniță în 
satul Acriș, comuna Vama Buzăului”, după care este prezentată adresa nr. 104487/01.09.2021 a Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 
4792/01.09.2021, precum și circulara conținând clarificări suplimentare, înregistrată la Primăria comunei 
Vama Buzăului sub nr. 4985/13.09.2021. 

Se face o prezentare detaliată a indicatorilor tehnico - economici actualizați aferenți obiectivului de 
investiții ,,Construire grădiniță în satul Acriș, comuna Vama Buzăului”. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi ,,pentru”. 
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17. Aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului a unor categorii de 
cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 
(P.N.D.L.), pentru obiectivul de investiții ,,Construire grădiniță în satul Acriș, comuna Vama 
Buzăului”; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, precum și raportul compartimentului de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Este prezentată adresa nr. 104487/01.09.2021 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 4792/01.09.2021, precum și circulara 
conținând clarificări suplimentare, înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 4985/13.09.2021. 

Sunt prezentate categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) – etapa a II-a, pentru obiectivul de investiții ,,Construire grădiniță 
în satul Acriș, comuna Vama Buzăului”, după care este prezentat și cuantumul total al acestor cheltuieli. 

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

 
9. Aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport 

Public Local de Călători nr. 1/2018; 
 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, precum și raportul compartimentului de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
          Se dă citire adresei Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov 
nr. 2257/22.09.2021, înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 5222/23.09.2021, prin care se 
înaintează Actului adiţional nr. 3 la Contractul de delegare a serviciului public de transport local prin curse 
regulate nr. 1/2018, şi Avizul Consiliului Concurenţei nr. 8655/26.08.2021 referitor la proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Actului adițional la Contractul de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport 
public local pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației Metropolitane 
pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov nr. 3/2021. 
    Sunt reamintite prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 68 din 30.07.2021 
- privind aprobarea Studiului de oportunitate – etapa de extindere a serviciului public de transport persoane în 
unitatea administrativ-teritorială Oraşul Predeal membră a Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare 
Durabilă a Transportului Public Braşov și a proiectului Actului adiţional nr. 3 la Contractul de Delegare a 
Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/2018. 
    Este prezentat apoi detaliat Actul adiţional nr. 3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de 
Transport Public Local de Călători nr. 1/2018. 

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

 
10. Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 138 din 

18.12.2019 - privind aprobarea acordării unor facilități anumitor categorii de persoane, pe 
mijlocele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza 
teritorial administrativă a Comunei Vama Buzăului; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, precum și raportul compartimentului de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Sunt reamintite prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 138 din 

18.12.2019 - privind aprobarea acordării unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijlocele de 
transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a 
Comunei Vama Buzăului, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al 
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comunei Vama Buzăului nr. 22/28.02.2020, respectiv prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama 
Buzăului nr. 56/09.07.2020. 

Este prezentată adresa Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public 
Brașov nr.  2112/08.09.2021, înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 4962/10.09.2021 prin 
care ne aduce la cunoștință că operatorii de transport au obligația să emită documente lunare de transport cu 
încadrare în tarifele maxime per/km/lună, conform art. 84, alin. (1^9) din Legea educației naționale nr. 1/2011 
astfel cum a fost modificată și completată prin OUG nr.50 din 17.06.2021 și să asigure transportul elevilor 
care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu. 

Sunt prezentate detaliat modificările aduse Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 
138 din 18.12.2019 - privind aprobarea acordării unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijlocele 
de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă 
a Comunei Vama Buzăului. 

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

 
11. Stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului și din cadrul Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Vama Buzăului; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, precum și raportul compartimentului de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Este apoi prezentata tabelul conținând salariile de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului și din cadrul Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Vama Buzăului, precum și coeficienții care stau la 
baza determinării acestora. 

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

 
12. Aprobarea constituirii comisiei de negociere a Actului adițional nr. 4 la contractul de asociere în 

participaţiune nr. 4400/27.12.2010, încheiat între Comuna Vama Buzăului şi S.C. Dălghiaş 
Development S.R.L.; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, precum și raportul compartimentului de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Este apoi prezentată adresa nr. 20/23.09.2021 provenită de la S.C. Dălghiaș Development S.R.L. și 

înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 5247/24.09.2019, adresă prin care este înaintat către 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului proiectul Actului adițional nr. 4 la contractul de asociere în 
participaţiune nr. 4400/27.12.2010, încheiat între Comuna Vama Buzăului şi S.C. Dălghiaş Development 
S.R.L.. 

Este propus a face parte din această comisie dl. consilier local Comăniță Dragoș. 
Alte propuneri nu sunt. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 
 
13. Aprobarea componenței SVSU Vama Buzăului, a contractului de voluntariat și a cuantumului orar 

al compensației acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții; 
 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, precum și raportul compartimentului de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
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Sunt prezentate detaliat cele două anexe ce fac parte integrantă din proiectul de hotărâre și sunt date 
detaliile suplimentare necesare. 

Se propune introducerea a încă 3 voluntari în cadrul SVSU al comunei Vama Buzăului, astfel: Mariș 
Ioan Nicolae, Neagovici Florin și Barb Cătălin. 

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

 
14. Aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Vama Buzăului în cadrul 

Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului pentru anul şcolar 2021-2022; 
 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, precum și raportul compartimentului de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Este apoi prezentată adresa nr. 1313/11.08.2021 a Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului, înregistrată la 

Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 4512/16.08.2021. 
Sunt propuși: domnul consilier local Gal Ștefan Viorel și doamna consilier local Tonie Alina Claudia. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 
 
15. Aprobarea acordării, cu titlul gratuit, a unei cantități de material lemnos (rășinoase) Asociației 

,,Istorie, Tradiții, Turism”; 
 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, precum și raportul compartimentului de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Este apoi prezentată solicitarea provenită de la Asociația ,,Istorie, Tradiții, Turism” ce a fost înregistrată 

la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 5182/23.09.2021, precum și Acordul de parteneriat nr. 
295/31.05.2021 încheiat între Secretariatul General al Guvernului Rămâniei și Asociația ,,Istorie, Tradiții, 
Turism” din comuna Vama Buzăului. 

Toți consilierii sunt de accord cu acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantități de 5 m.c. material lemnos – 
specia rășinoase, Asociației ,,Istorie, Tradiții, Turism”, cu sediul în comuna Vama Buzăului, satul Vama 
Buzăului, nr. 402, județul Brașov. 

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

 
18. Aprobarea acordării, cu titlul gratuit, a unei cantități de material lemnos (rășinoase) Asociației 

,,Istorie, Tradiții, Turism”; 
 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, precum și raportul compartimentului de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Este apoi prezentată adresa nr. 6049/27.09.2021 a Direcției Silvice Brașov – Ocolul Silvic Teliu, 

înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 5267/27.09.2021. 
Este cuoscut faptul că pentru valorificarea materialului lemnos rezultat din partida nr. 564, U.P. IV 

Izvoarele Buzăului, u.a. 46B, proprietatea Comunei Vama Buzăului, este necesară trecerea cu acest material 
lemnos pe proprietatea doamnei Rozorea Carmen Maria, drept pentru care se propune acordarea a unei 
cantități de 10 m.c. lemn de foc, cu titlu de despăgubire. 

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

 
19. Diverse:  

a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului; 
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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) Dl. primar face o informare asupra tuturor obiectivelor de investiții ce se află în derulare la 
nivelul comunei Vama Buzăului, la momentul actual. De asemenea, se face și o informare 
asupra obiectivului de investiții pe care Comuna Vama Buzăului intenționează să îl depună pe 
Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny”. 

b) Nu sunt. 
c) Nu sunt.  

 
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 
30.09.2021, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare şi pentru 
colaborarea la reuşita şedinţei. 

 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Dragoș COMĂNIȚĂ 

                                                                                        SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 
                                                                                                 Adrian – Constantin GĂITAN                                                                                                                                       


