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JUDEŢUL BRAŞOV 
COMUNA VAMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL 
 
   Încheiat astăzi joi, 24 ianuarie 2013, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Vama 

Buzăului, la care participă 11 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie.  
Lipsesc nemotivat domnii consilieri locali Borcea Sergiu Oliver şi Mariş Ioan Nicolae. 
Participă la şedinţa Consiliului Local al comunei Vama Buzăului primarul comunei domnul Chirilaş 

Tiberiu Nicolae, secretarul comunei domnul Găitan Adrian – Constantin şi referent stare civilă domnul Buzea 
Ştefan. 

 
 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. Păstrarea unui moment de reculegere în memoria Preotului Iconom Stavrofor BUTUFEI IOAN; 
2. Declararea perioadei 17 ianuarie 2013 – 01 februarie 2013 de doliu local, în memoria Preotului 

Iconom Stavrofor BUTUFEI IOAN; 
3. Aprobarea efectuării de cheltuieli ocazionate de înhumarea Preotului Iconom Stavrofor BUTUFEI 

IOAN; 
4. Diverse. 
 
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. Păstrarea unui moment de reculegere în memoria Preotului Iconom Stavrofor BUTUFEI IOAN; 
 
Primarul comunei Vama Buzăului, dl. Chirilaş Tiberiu Nicolae, invită pe toţi participanţii la această 

şedinţă la păstrarea unui moment de reculegere. Toată lumea se ridică în picioare şi se ţine un moment de 
reculegere în memoria Preotului Iconom Stavrofor Butufei Ioan. 

 
2. Declararea perioadei 17 ianuarie 2013 – 01 februarie 2013 de doliu local, în memoria Preotului 

Iconom Stavrofor BUTUFEI IOAN; 
 
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
După prezentarea evenimentului neplăcut care a avut loc la data de 17.01.2013, anume decesul Preotului 

Iconom Stavrofor BUTUFEI IOAN, primarul comunei dă detaliile necesare referitoare la ceea ce presupune 
declararea de doliu local (drapelul României va fi arborat în bernă de instituţiile publice şi de agenţii economici 
de pe raza comunei Vama Buzăului, nu se vor desfăşura manifestaţii publice de nici o natură, etc.). 

Motivul principal pentru care se propune declararea stării de doliu local îl constituie perioada foarte lungă 
de timp în care Preotul Butufei Ioan a slujit în Parohia Ortodoxă Vama Buzăului, respectiv 39 de ani, a fost 
cetăţean de onoare al comunei Vama Buzăului, precum şi înalta consideraţie şi deosebitul respect de care s-a 
bucurat în timpul vieţii din partea locuitorilor comunei 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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3. Aprobarea efectuării de cheltuieli ocazionate de înhumarea Preotului Iconom Stavrofor BUTUFEI 
IOAN; 

 
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Astfel, în principiu, motivele care au stat la baza iniţierii proiectului de hotărâre mai sus menţionat, sunt 

cele care stau la baza iniţierii şi acestui proiect de hotărâre, aceasta venind ca o mică contribuţie materială la 
cheltuielile ocazionate de înhumarea Preotului Iconom Stavrofor BUTUFEI IOAN, mai ales că este vorba de o 
sumă minoră. 

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

 
4. Diverse. 
 
Primarul comunei Vama Buzăului, domnul Chirilaş Tiberiu Nicolae, invită pe cei prezenţi la şedinţă, ca în 

măsura în care doresc, să ia cuvântul pentru a exprima câteva amintiri, sentimente în memoria Preotului Iconom 
Stavrofor BUTUFEI IOAN. 

Dl. consilier local Ionescu Daniel Nicolae ia cuvântul şi arată faptul că Preotul Iconom Stavrofor 
BUTUFEI IOAN a fost o persoană care a dus foarte multă lume din Vama Buzăului în excursii la Mânăstiri şi 
nu numai, fiind o mare personalitate la nivelul localităţii noastre. 

Ia cuvântul apoi dl. consilier local Drăgan Dorin, care spune că vestea decesului Preotului Iconom 
Stavrofor BUTUFEI IOAN a picat ca un trăznet, a fost coleg cu Preotul la Şcoala din Vama de Sus, acesta din 
urmă fiind un om cu o ţinută deosebită, care şi-a respectat statutul şi meseria, un om care şi-a făcut datoria faţă 
de locuitorii comunei Vama Buzăului ca şi când ar fi fost născut aici. Dumnezeul să-l odihnească! 

Dl. consilier local Drăgan Ionuţ Bogdan spune că Preotul Iconom Stavrofor BUTUFEI IOAN este 
singurul om care a legat lumea de Biserică. 

Ia cuvântul apoi dl. Buzea Ştefan, referent stare civilă, care spune că aceasta este o şedinţă specială, iar 
locuitorii comunei Vama Buzăului sunt foarte afectaţi de dispariţia Preotului Iconom Stavrofor BUTUFEI 
IOAN. Mai spune că acesta a fost un om de o modestie deosebită, nu avea ierarhii referitoare la statutul social al 
oamenilor. Este simbolic faptul că şi-a găsit locul de odihnă veşnică la rădăcina unui brad falnic din faţa 
Bisericii ,,Înălţarea Domnului” din Vama Buzăului, un brad cu rădăcini adânci aşa cum şi Preotul avea rădăcini 
bine înfipte în comuna Vama Buzăului. 

Ia apoi cuvântul dl. primar Chirilaş Tiberiu Nicolae, care spune că Preotul Iconom Stavrofor BUTUFEI 
IOAN şi-a găsit loc de odihnă veşnică în comuna Vama Buzăului, la rădăcina unui brad, fiind nevoie de 
aproximativ 10 ore pentru săparea gropii de înhumare în acea rădăcină. Îl vom păstra în memoria noastră ca un 
om vesel, cu o mare dragoste pentru viaţă, care vedea întotdeauna partea bună a lucrurilor. 
Mai spune şi că la înmormântare au fost prezente foarte multe persoane, inclusiv reprezentanţi ai Consiliului 
Judeţean Braşov, ai altor autorităţi ale adminsitraţiei publice locale, precum şi dl deputat Ion Ochi, lucru care 
reflectă deosebita apreciere de care s-a bucurat Preotul Iconom Stavrofor BUTUFEI IOAN. Unul din 
reprezentanţii Consiliului Judeţean Braşov chiar i-a spus d-lui primar că prin Părintele Butufei L-a descoperit pe 
Dumnezeu. 
Îi vom păstra o veşnică aminitire şi sperăm că vom fi demni faţă de personalitatea dumnealui în tot ceea ce vom 
întreprinde în continuare. 

 
Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă constată că ordinea de zi a fost parcursă, 

declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 
24.01.2013, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare şi pentru 
colaborarea la reuşita şedinţei. 

 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  Ioan CHIOREAN 
                                                                                               SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                              Adrian – Constantin GĂITAN                                   


