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   JUDEŢUL BRAŞOV 
COMUNA VAMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 

   Încheiat astăzi miercuri, 09 februarie 2022, în şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului Local al 
comunei Vama Buzăului, ședință ce se desfășoară prin intermediul aplicației ZOOM, la care participă 10 
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 modificării devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare și 

reabilitare drumuri comunale și străzi în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 106/29.10.2021; 

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 modificării devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare și 
reabilitare drumuri comunale și străzi în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 106/29.10.2021; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este apoi prezentată adresa nr. 168/26.01.2022 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 671/01.02.2022 și sunt reamintite 
prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 106/29.10.2021- privind aprobarea 
cererii de finanțare și a devizului general estimativ  pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare și reabilitare 
drumuri comunale și străzi în comuna Vama Buzăului, județul Brașov”. 

Practic, datorită faptului că programul de calcul a devizului general aferent obiectivului de investiții 
menționat mai sus a rotunjit a zecimalele, la calculul final al sumelor a rezultat o neconcordanță de 0,01 lei, 
drept pentru care Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a solicitat remedierea acestei 
neconcordanțe.   

Nefiind observații, 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. 
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a) Domnul Primar face o informare asupra măsurilor de finanțare ce se vor afla în derulare pe 
parcursul anului 2022. 

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 extraordinare de îndată a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din 
data de 09.02.2022, 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                                                                                                                             


