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   JUDEŢUL BRAŞOV 
COMUNA VAMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 

   Încheiat astăzi miercuri, 22 decembrie 2021, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Vama 
Buzăului, la care participă 13 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie.  

Sunt prezenți 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 26.11.2021; 
2. Aprobarea rectificării și modificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama 

Buzăului pe anul 2021 –secțiunea de funcționare, pe trimestrul IV; 
3. Stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale la nivelul comunei Vama 

Buzăului, pentru anul 2022; 
4. Însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de executare silită; 
5. Aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din 

partizile nr. 704, 705, 715, 716, 733, 741, 742, 751, 764, 765, 769, și 770; 
6. Aprobarea Amenajamentului Pastoral la nivelul Comunei Vama Buzăului; 
7. Aprobarea Amenajamentului pajiștilor proprietate privată a Comunei Vama Buzăului; 
8. Aprobarea acordării acordării unei cantități de 16 m. st. lemn de foc; 
9. Aprobarea reţelei şcolare a comunei Vama Buzăului ce va funcţiona în anul şcolar 2022 – 2023; 
10. 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 procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului 
din data de 26.11.2021; 

 
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 26.11.2021. 
Nefiind observații, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate de voturi 

,,pentru”. 
 

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

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
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Este prezentat raportul întocmit de către Biroul buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, 
patrimoniu. 

Sunt indicate adresele nr. BVR_TRZ-14428/06.12.2021 provenită de la D.G.R.F.P. Brașov și 
înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 6556/07.12.2021, adresa nr. BVR_TRZ-
14684/10.12.2021 provenită de la D.G.R.F.P. Brașov și înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub 
nr. 6647/10.12.2021, adresa nr. 1987/13.12.2021 a Școlii Gimnaziale Vama Buzăului și înregistrată la 
Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 6686/13.12.2021, precum și adresa nr. Ad.561/33239/15.12.2021 a 
Consiliului Județean Brașov și înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 6767/15.12.2021. 

După indicarea acestor adrese, se specifică faptul că în dimineața acestei zile (22.12.2021) s-a primit și 
adresa nr. BVR_TRZ-15528/22.12.2021 și înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 
6984/22.12.2021. Prin această adresă ne sunt comunicate sumele alocate Comunei Vama Buzăului conform 
prevederilor H.G. nr. 1264/2021. Prin urmare, sumele comunicate prin această adresă vor trebui să fie 
cuprinse în anexa la hotărârea ce va fi aprobată.  

Sunt apoi prezentate capitolele bugetare care suferă modificări și rectificări, cu indicarea cuantumului 
sumelor aferente. 

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

 
3. Stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale la nivelul comunei Vama 

Buzăului, pentru anul 2022; 
 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Sunt apoi prezentate, în detaliu, cele două anexe ale proiectului de hotărâre, respectiv anexa nr. 1 ce 

cuprinde taxele și impozitele locale, și anexa nr. 2 ce cuprinde zonarea. 
Este prezentat faptul că s-a mers pe principiul ca taxele și impozitele locale să nu fie majorate, singura 

majorare fiind cea dată de actualizarea acestora cu indicele de inflație, conform prevederilor Codului Fiscal. 
Toate acestea în contextul economic în care ne aflăm și în care au fost înregistrate scumpiri la combustibili, 
energie, materiale, etc., la care trebuie adăugat și faptul că aceste scumpiri duc și la scumpiri ale serviciilor 
publice locale asigurate cetățenilor, plus contextul socio-economic datorat pandemiei de COVID-19. 

Sunt date apoi detalii referitoare la modul de calcul al impozitelor pentru clădirile rezidențiale și pentru 
clădirile nerezidențiale, respectiv faptul că impozitul pe clădirile nerezidențiale se calculează pe baza unui 
raport de expertiză. 

Sunt prezentate apoi bonificațiile ce pot fi acordate. 
Se face apoi specificarea faptului că în momentul în care canalizarea va fi finalizată și dată în funcțiune, 

impozitul pe clădiri va crește. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 
 

4. Însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de executare silită; 
 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat detaliat Acordul de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de executare 

silită, după care sunt date toate detaliile ce privesc punerea în practică a acestui acord și derularea acestuia. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 
 

5. Aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din 
partizile nr. 704, 705, 715, 716, 733, 741, 742, 751, 764, 765, 769, și 770; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentată adresa Direcției Silvice Brașov – Ocolul Silvic Teliu nr. 8681/03.12.2021, înregistrată la 

Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 6461/03.12.2021. 
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Apoi, pentru fiecare partidă în parte, este prezentată de către domnii consilieri locali Gyorgy Mihail 
Răzvan și Comăniță Dragoș modalitatea de valorificare și prețul de pornire a licitației, atât pentru prestație, cât 
și pentru valorificare, astfel cum au fot propuse de Direcția Silvică Brașov -  Ocolul Silvic Teliu prin actele de 
punere în valoare și prin fișele de calcul. 

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

 
6. Aprobarea Amenajamentului Pastoral la nivelul Comunei Vama Buzăului; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Sunt amintite prevederile Ordinului Prefectului Județului Brașov nr. 1030/04.12.2018 – privind 

constituirea Grupului de lucru pentru întocmirea proiectelor de amenajamente pastorale, modificat prin 
Ordinul nr. 393/28.05.2020, precum și procesul verbal de predare – primire înregistrat sub nr. 7614/13.12.2021 
– Direcția pentru Agricultură Județeană Brașov, respectiv sub nr. 6699/13.12.2021 – Primăria comunei Vama 
Buzăului. 

Este prezentat Amenajamentul Pastoral întocmit la nivelul Comunei Vama Buzăului. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 
 

7. Aprobarea Amenajamentului pajiștilor proprietate privată a Comunei Vama Buzăului; 
 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat Amenajamentul pajiștilor proprietate privată a Comunei Vama Buzăului, județul Brașov 

(descrierea vegetației forestiere), întocmit de către S.C. Impact Sil S.R.L. Brașov. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 
 

8. Aprobarea acordării acordării unei cantități de 16 m. st. lemn de foc; 
 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentată soilicitarea provenită de la domnul Muntean Gheorghe Ioan și înregistrată la Primăria 

comunei Vama Buzăului sub nr. 6341/25.11.2021. 
Practic, se propune acordarea unei cantități de 16 m.st. (10 m.c.) material lemnos pentru foc d-lui 

Muntean Gheorghe Ioan, domiciliat în comuna Vama Buzăului, satul Vama Buzăului, nr. 282A, ca și 
contravaloare a obiectelor cruce și punte peste pârâul vis-a-vis de Biserica Ortodoxă din satul Vama Buzăului, 
realizate de acesta pentru Comuna Vama Buzăului 

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

 
9. Aprobarea reţelei şcolare a comunei Vama Buzăului ce va funcţiona în anul şcolar 2022 – 2023; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentată adresa Inspectoratului Şcolar al Judeţului Braşov nr. 11302/2/19.11.2021 și înregistrată 

la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 6281/22.11.2021, adresa Școlii Gimnaziale Vama Buzăului nr. 
1900/24.11.2021 și înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 6395/26.11.2021, precum și 
propunerea comisiei de învățământ (comisia nr. 2) din cadrul Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, 
înregistrată sub nr. 6281-R/02.12.2021. 

Urmare a acestei corespondențe, s-a primit avizul conform pentru rețeaua școlară ce va funcționa la 
nivelul comunei Vama Buzăului în anul școlar 2022 – 2023, comunicat de către Inspectoratul Şcolar al 
Judeţului Braşov prin adresa nr. 12468/13.12.2021 și înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 
6705/13.12.2021. 
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Este prezentată rețeaua școlară ce va funcționa la nivelul comunei Vama Buzăului în anul școlar 2022 – 
2023. 

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

 
10. 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) Domnul primar face o trecere în revistă a proiectelor aflate în derulare, la momentul actual, în 
comuna Vama Buzăului. 

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 
22.12.2021, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare şi pentru 
colaborarea la reuşita şedinţei. 

 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  Radu COMĂNIȚĂ 

                                                                                        SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 
                                                                                                 Adrian – Constantin GĂITAN                                                                                                                


