JUDEŢUL BRAŞOV

COMUNA V AMA BUZĂULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi marţi, 28 aprilie 2017, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Vama
Buzăului, la care patticipă 12 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie.
Lipseşte nemotivat dl. consilier local Borcea Sergiua Oliver.
Participă la şedinţa Consiliului Local al comunei Vama Buzăului primarul comunei domnul Chirilaş
Tiberiu Nicolae, secretarul comunei domnul Găitan Adrian şi d-na Bărăgan Corina, în calitate de invitat..
Preşedintele de şedinţă constată faptul că şedinţa este statutară şi dă cuvântul d-lui primar pentru a
prezenta ordinea de zi.
În conformitate cu dispoziţiile art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, primarul comunei este rugat să prezinte şi să supună spre aprobare
ordinea de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, din data
de 28.03.2017;
2. Aprobarea depunerii cererii de finanţare pentru proiectul "Achiziţie dotări pentru Căminul Cultural
Acriş", în cadrul Submăsurii 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural, aferent
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală;
3. Aprobarea valorii totale şi a solicitării scrisorii de garanţie pentru proiectul "Achiziţie dotări pentru
Căminul
Cultural
Vama
Buzăului",
aferent
contractului
de
finanţare
nr.
C0760CM00031570800213/31.08.2016 încheiat de Comuna Vama Buzăului cu Agenţia Pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale - România;
4. Aprobarea acordării unui sprijin financiar unităţilor de cult din comuna Vama Buzăului , aparţinând
cultelor religioase recunoscute în România;
5. Aprobarea retragerii dreptului de folosinţă gratuită al Asociaţiei "Valea Zimbrilor - Vama Buzăului"
asupra terenului în suprafată de 500,00 mp, identificat în cartea funciară nr.l01049 Vama Buzăului, cu nr.
cad./nr. topo . 101049;
6. Aprobarea realizării extinderii reţelei electrice stradale şi a iluminatului public în zona Urlătoarea, comuna
Vama Buzăului, judeţul Braşov;
7. Aprobarea punerii în aplicare a Sentinţei civile nr. 5079116.05.2016 emi să de Judecătoria Braşov şi a
Deciziei civile nr. 145/Ap/09.02.2017 emisă de Tribunalul Braşov;
8. Aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Bu zăului nr. 48/28.03.2017;
9. Aprobarea îndreptării unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama
Buzăului nr. 49/28.03.2017;
10. Aprobarea acordării cu titlu gratuit a lemnului de foc necesar încălzirii instituţiilor de pe raza Comunei
Vama Buzăului pe perioada iernii 2017- 2018;
11. 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
Consiliului Local al comunei Vama Buzăului.

Şl ceilalţi participanţi

la

şedinţa

Se supune la vot ordinea de zi, în conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta fiind aprobată cu
unanimitate de voturi.

1. Aprobarea procesului verbal al

şedinţei

ordinare a Consiliului Local al comunei Vama

Buzăului,

din data de 28.03.2017;
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Secretarul comunei Vama Buzăului întreabă dacă sunt observaţii referitoare Ia procesul verbal al
şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, din data de 28.03.2017.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".

2. Aprobarea depunerii cererii de finanţare pentru proiectul "Achiziţie dotări pentru Căminul Cultural
Acriş", în cadrul Submăsurii 7.6 -Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural, aferent
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală;
Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre.
Sunt prezentate apoi toate aspectele ce ţin de această cerere de finanţare, inclusiv faptul că termenul
până la care poate fi depu să fiind foarte scurt, nu se poate solicita finanţare pentru lucrări de construcţii sau
dotări care presupun lucrări montaj/instalare, deoarece pentru acestea este nevoie să se întocmească studiu de
fezabilitate, ceea ce ar presupune o perioadă mai lungă de timp şi ar echivala cu depăş irea termenului de
depunere a cererii de finanţare.
Aşadar, se va solicita finanţare doar pentru achiziţie dotări pentru Căminul Cultural Acriş.
Se trece apoi le prezentarea listei de dotări pentru care se va solicita finanţarea.
Intervine dl. consilier local Drăgan Ionuţ Bogdan şi arată că ar fi indicat ca pe lista de dotări să fie inclus
şi un generator, propunere cu care toţi consilierii locali sunt de acord.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi , se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
3. Aprobarea valorii totale şi a solicitării scrisorii de garanţie pentru proiectul "Achiziţie dotări
pentru Căminul Cultural Vama Buzăului" , aferent contractului de finanţare nr.
C0760CM00031570800213/31.08.20 16 încheiat de Comuna Vama Buzăului cu Agenţia Pentru
Finanţarea Investiţiilor Rurale - România;
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Sunt date apoi detaliile necesare referitoare la stadiul în care se află implementarea acestui proiect.
Dl. primar prezintă apoi argumentele care stau la baza solicitării scrisorii de garanţie, ce presupune
această garanţie, cu indicarea valorii totale a proiectului, inclusiv valoarea eligibilă şi cea neeligibilă.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
4. Aprobarea acordării unui sprijin financiar unităţilor de cult din comuna Vama Buzăului ,
cultelor religioase recunoscute în România;

aparţinând
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Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Sunt apoi prezentate cererea nr. 4/06.03.20 17 a Parohiei Ortodoxe Buzăiel şi înregistrată la Primăria
comunei Vama Buzăului cu nr. 1077/09.03.2017, precum şi cererea nr. 4/20.03.2017 a Parohiei Ortodoxe
Acriş şi înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 1436/22.03.2017.
Este amintit faptul că în bugetul local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului, pe anul 2017,
pentru culte este prevăzuta suma de 100.000 lei.
Având în vedere faptul că Parohia Ortodoxă Vama Buzăului nu a depus cerere pentru aordarea unui
spijin financiar, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr.
31/25.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de acordare a unui sprijin financiar unităţilor de cult din
comuna Vama Buzăului, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, se propune ca această sumă
să fie împărţită în mod egal între Parohia Ortodoxă Buzăiel şi Parohia Ortodoxă Acriş, adică să se acorde câte
50.000 pentru fiecare dintre acestea. Toţi consilierii locali sunt de accord cu această propunere.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
5. Aprobarea retragerii dreptului de folosinţă gratuită al Asociaţiei "Valea Zimbrilor - Vama
Buzăului" asupra terenului în suprafată de 500,00 mp, identificat în cartea funciară nr.l O1049
Vama Buzăului, cu nr. cad./nr. topo. 1O1049;
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Sunt prezentate datele topografice referitoare la această suprafaţă de teren, fiind amintită şi
documentaţia de dezmembrare a acestui teren şi motivul care a stat la baza realizării acestei dezmembrări.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
6. Aprobarea realizării extinderii reţelei electrice stradale
comuna Vama Buzăului , judeţul Braşov;

şi

a iluminatului public în zona Urlătoarea,

proiectul de hotărâre.
privind iniţierea acestui proiect de hotărâre o constituie faptul că, pe parcursul
anului 2017, drumul din acea zonă va fi asfaltat, drept pentru care plantarea stâlpi lor de iluminat public şi de
reţea de energie electrică este indicat să fie realizată anterior asfaltării, astfel încât să nu se deterioreze apoi
asfaltul sau rigolele.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
Primarul comunei

prezintă

Motivaţia principală

7. Aprobarea punerii în aplicare a Sentinţei civile nr. 5079116.05.2016 emisă de
a Deciziei civile nr. 145/Ap/09.02.2017 emisă de Tribunalul Braşov;

Judecătoria Braşov şi

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Sunt prezentate cele două hotărâri judecătoreşti investite cu formulă executorie. Practic este vorba despre
aprobarea achitării cheltuileilor de judecată, dispuse de instanţa de judecată prin cele două hotărâri, către dl.
Zaharie Victor, su mă ce va fi suportată de la bugetul local.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
8. Aprobarea

completării Hotărârii

Primarul comunei

prezintă proiectul

Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 48/28.03.2017;

de hotărâre.
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Având în vedere faptul că amenajamentul silvic pentru pădurea proprietate a Comunei Vama Buzăului
este valabil până în anul 2018 inclusiv, se propune ca ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al
comunei Vama Buzăului nr. 48/28.03.2017 - privind aprobarea întocmirii amenajamentului silvic pentru
păşunea împădurită cu consistenţă mai mare sau egală cu 0,4, proprietate a Comunei Vama Buzăului, să fie
amânată pentru anul2018.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
9. Aprobarea îndreptării unei erori materiale din cuprinsul
Vama Buzăului nr. 49/28.03.2017;

Hotărârii

Consiliului Local al comunei

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Parctic, din eroare, în titlul ş i în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr.
49/28.03.2017 - privind aprobarea amplasării masei lemnoase din pădurea proprietate a Comunei Vama
Buzăului, pentru anul de producţie 2017, a fost trecut anul de producţie 2017 în loc de 2018, drept pentru
care se propune îndreptarea acestei erori materiale.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi , se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".

10. Aprobarea acordării cu titlu gratuit a lemnului de foc necesar
Comunei Vama Buzăului pe perioada iernii 2017- 2018;

încălzirii instituţiilor

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre .
Este apoi prezentată anexa la proiectul de hotărâre.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de
unanimitate de voturi "pentru".

hotărâre ŞI

de pe raza

este aprobat cu

11. 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
Consiliului Local al comunei Vama Buzăului.

şedinţa

a) Dl. primar informează pe consilierii locali asupra faptului că este în curs de pregătire un proiect de
accesare fonduri europene prin Ministerul Mediului pentru construire platformă de gunoi de grajd,
ceee ce constituie o cerinţă imperativă a Uniunii Europene, care dacă nu va fi realizată, nu vor mai
putea fi solicitate subvenţii agricole.
Ca şi o propunere, dl. primar întreabă consilierii locali dacă ar fi de acord cu înfiinţarea unei regii
de transport în subordinea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, care să efectueze
transportul persoanelor pe ruta comuna Vama Buzăului - Braşov, fără staţii intermediare, lucru cu
care în principiu consilierii locali sunt de acord, însă trebuie văzut dacă se va putea şi materializa
această propunere şi în ce context.
De asemenea, dl. primar face o informare referitoare la acţiunea declanşată de promovare a
produselor tradiţionale sub brandul "Tran shumanţa", în parteneriat cu "Asociaţia Transhumanţa
Vama Buzăului".
b) Nu sunt.
c) Nu sunt.
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Nemaifi ind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă constată că ord inea de zi a fost parcursă,
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de
28.04.2017, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare şi pentru
colaborarea la reuşita şedinţei.
declară

PREŞEDINTE

DE

ŞEDINŢ

Radu COMĂNIŢĂ
SECRETARUL CO

EI,
GĂITAN
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