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JUDEŢUL BRAŞOV 
COMUNA VAMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL 
 
   Încheiat astăzi joi, 28 martie 2013, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, la 

care participă 12 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie.  
Lipseşte motivat domnul consilier local Mariş Ioan Nicolae. 
Participă la şedinţa Consiliului Local al comunei Vama Buzăului primarul comunei domnul Chirilaş 

Tiberiu Nicolae, secretarul comunei domnul Găitan Adrian – Constantin. 
 

În conformitate cu prevederile art. 42, alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, secretarul comunei supune la vot procesul verbal al 
şedinţei ordinare din data de 28.02.2013 şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 11.03.2013.  
Ambele procese verbale sunt aprobate cu unanimitate de voturi ,,pentru”. 

 
 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 balanţei de venituri şi cheltuieli pe anul 2012, întocmită de către Ocolul Silvic Teliu în 

baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului; 
2. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, întocmit de către Ocolul Silvic Teliu în 

baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului;  
3. Aprobarea taxelor pentru utilizarea sălilor, dotărilor şi utilităţilor căminelor culturale Vama 

Buzăului şi Acriş; 
4. Aprobarea proiectului tehnic (P.T.), a detaliilor de execuţie (D.E.) şi însuşirea indicatorilor tehnico 

– economici pentru obiectivul de investiţii ,,Construire Grădiniţă în comuna Vama Buzăului, 
judeţul Braşov”; 

5. Aprobarea întocmirii proiectului tehnic (P.T.), a detaliilor de execuţie (D.E.) şi a documentaţiei de 
atribuire (D.A.) pentru obiectivul de investiţii ,,Asfaltare drumuri în comuna Vama Buzăului, 
judeţul Braşov”; 

6. Aprobarea extinderii reţelei de alimentare cu apă a comunei Vama Buzăului, în satul Vama 
Buzăului; 

7. Aprobarea împuternicirii primarului comunei Vama Buzăului să reprezinte interesele Comunei 
Vama Buzăului în cadrul Asociaţiei ,,Transhumanţa Vama Buzăului”; 

8. Aprobarea împuternicirii d-lui Lupu Eduard Ionel, inginer agronom, să reprezinte Asociaţia 
,,Transhumanţa Vama Buzăului” în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – 
Centrul Judeţean Braşov; 

9. Aprobarea numirii unui administrator pentru S.C. VAB 5004 S.R.L., al cărei acţionar este 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului; 

10. Aprobarea însuşirii lucrărilor, serviciilor şi produselor achiziţionate de Comuna Vama Buzăului pe 
parcursul anului 2012; 

11. Aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2012; 
12. Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, 

  pentru lunile Aprilie 2013 – Iunie 2013; 
13. Diverse:  a) Prezentarea şi analizarea proiectului bugetului local şi a bugetului finanţat integral sau 

parţial din venituri proprii al Comunei Vama Buzăului, pentru anul 2013; 
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b) Diverse informări din partea Primarului Comunei Vama Buzăului;          
c) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului; 

                   d) Eventuale probleme ridicate de către consilierii locali şi ceilalţi participanţi la şedinţa 
Consiliului Local al comunei Vama Buzăului.  

 
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 balanţei de venituri şi cheltuieli pe anul 2012, întocmită de către Ocolul Silvic Teliu în 

baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului; 
 
Primarul comunei Vama Buzăului prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentată adresa de înaintare a balanţei de venituri şi cheltuieli a Ocolului Silvic Teliu. 
Se face specificarea faptului că suprafaţa de teren forestier de aprox. 2500 ha se află în administrarea 

Ocolului Silvic Teliu în baza unui contract de administrare, contract încheiat între Comuna Vama Buzăului şi 
Ocolul Silvic Teliu la nivelul anului 2004 şi care este valabil până în anul 2014. 

Este perezentată apoi, în detaliu, balanţa de venituri şi cheltuieli pe anul 2012, întocmită de către Ocolul 
Silvic Teliu, pe fiecare lună, cu indicarea clară a cantităţilor de material lemnos exploatat, valorificat sau dat 
instituţiilor de la nivelul comunei Vama Buzăului pentru încălzire, precum şi a valorilor aferente. 

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

 
2. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, întocmit de către Ocolul Silvic Teliu în 

baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului;  
 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat apoi în detaliu bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, întocmit de către Ocolul Silvic 

Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate 

de voturi ,,pentru”. 
 

3. Aprobarea taxelor pentru utilizarea sălilor, dotărilor şi utilităţilor căminelor culturale Vama 
Buzăului şi Acriş; 

 
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Sunt prezentate noile taxe propuse în proiectul de hotărâre, pentru utilizarea sălilor, dotărilor şi utilităţilor 

căminelor culturale Vama Buzăului şi Acriş, comparativ cu taxele care au fost în vigoare până la momentul de 
faţă, dar şi cu indicarea taxelor care rămân neschimbate. 

Astfel, la taxa pentru organizarea de bal se propune şi se votează cu unanimitate ,,pentru” cuantumul de 
300 lei, atât pentru Căminul Cultural Acriş, cât şi pentru Căminul Cultural Vama Buzăului. 
Taxa propusă pentru organizarea de Revelion (cu durata de două zile) este de 1500 lei pentru Căminul Cultural 
Vama Buzăului şi de 1000 lei pentru Căminul Cultural Acriş, însă câţiva dintre consilieri propun ca valoarea 
taxei să fie de 1000 lei pentru Căminul Cultural Vama Buzăului şi de 800 lei pentru Căminul Cultural Acriş. Se 
supune la vot această propunere şi se aprobă cu unaimitate ,,pentru”. 
Valoarea taxei pentru organizarea de parastase (în afara înmormântărilor) este de 300 lei pentru Căminul 
Cultural Vama Buzăului şi 250 lei pentru Căminul Cultural Acriş. 

Este prezentat apoi în detaliu contractul cadru care va fi încheiat cu fiecare utilizator al unuia dintre 
căminele culturale, împreună cu anxele. 

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 proiectului tehnic (P.T.), a detaliilor de execuţie (D.E.) şi însuşirea indicatorilor tehnico 
– economici pentru obiectivul de investiţii ,,Construire Grădiniţă în comuna Vama Buzăului, 
judeţul Braşov”; 

 
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentată apoi toată documentaţia ce constituie proiectul tehnic (P.T.), detaliile de execuţie (D.E.) şi  

indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ,,Construire Grădiniţă în comuna Vama Buzăului, 
judeţul Braşov”. 

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

 
5. Aprobarea întocmirii proiectului tehnic (P.T.), a detaliilor de execuţie (D.E.) şi a documentaţiei de 

atribuire (D.A.) pentru obiectivul de investiţii ,,Asfaltare drumuri în comuna Vama Buzăului, 
judeţul Braşov”; 

 
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Sunt prezentate zonele unde este necesar şi unde se propune ca străzile să fie asfaltate, astfel încât, în 

prealabil, este nevoie să se întocmească proiectul tehnic (P.T.), detaliile de execuţie (D.E.) şi documentaţia de 
atribuire (D.A.) pentru obiectivul de investiţii ,,Asfaltare drumuri în comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov”. 

Se face specificarea faptului că pentru Buzăiel, restul de drum rămas neasfaltat, va fi asfaltat doar după ce 
va fi finalizată reţeaua de alimentare cu apă din zonă, existând şi posibilitatea licitării la pachet a celor două 
lucrări pentru Buzăiel (asfaltare drum şi reţea de alimentare cu apă), funcţie de buget sau funcţie de posibilitatea 
obţnerii unei finanţări guvernamentale pe acest segment. 

Dl. consilier local Zaharie Ionel propune să se proiecteze şi trotuarul pentru drumul principal din satul 
Vama Buzăului. 

Dl. primar ia cuvântul şi arată că această proiectare nu poate fi făcută la pachet cu proiectarea supusă 
aprobării, însă spune că este de acord ca şi acest lucru să fie realizat, însă în funcţie de priorităţi, astfel că 
trotuarul nu constituie o prioritate stringentă la momentul de faţă. 

Intervine şi dl. consilier local Comăniţă Radu care arată că mai întâi trebuie realizate brnşamentele la 
reţeaua de alimentare cu apă a tuturor cetăţenilor, numai după aceea se va putea vorbi de trotuar pe această 
zonă. 

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

 
6. Aprobarea extinderii reţelei de alimentare cu apă a comunei Vama Buzăului, în satul Vama 

Buzăului; 
 
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Sunt prezentate străzile secundare pentru care se propune aprobarea extinderii reţelei de alimentare cu apă, 

astfel: uliţa ,,La Şcoală”, uliţa ,,La Dispensar” şi uliţa ,,La Bucura” (Mormoloc). 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate 

de voturi ,,pentru”. 
 

7. Aprobarea împuternicirii primarului comunei Vama Buzăului să reprezinte interesele Comunei 
Vama Buzăului în cadrul Asociaţiei ,,Transhumanţa Vama Buzăului”; 

 
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este explicat faptul că este nevoie de o asemenea hotărâre a Consiliului Local, prin acre acesta din urmă îl 

împuterniceşte pe primrul comunei Vama Buzăului să reprezinte interesele Comunei Vama Buzăului în cadrul 
Asociaţiei ,,Transhumanţa 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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8. Aprobarea împuternicirii d-lui Lupu Eduard Ionel, inginer agronom, să reprezinte Asociaţia 
,,Transhumanţa Vama Buzăului” în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – 
Centrul Judeţean Braşov; 

 
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Lupu Eduard Ionel este cel care gestionează dosarul prin care Asociaţia ,,Transhumanţa Vama 

Buzăului”, cea care are în concesiune păşunea proprietate privată a Comunei Vama Buzăului, primeşte 
subvenţia pentru această suprafaţă de păşune, astfel că este necesară împuternicirea d-lui Lupu Eduard Ionel în a 
reprezenta Asociaţia ,,Transhumanţa Vama Buzăului” în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură – Centrul Judeţean Braşov. 

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

 
9. Aprobarea numirii unui administrator pentru S.C. VAB 5004 S.R.L., al cărei acţionar este 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului; 
 
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este perezentat istoricul acestii societăţi comerciale (înfiinţare, activitate), precum şi situaţia actuală, 

situaţie în care are activitatea suspendată şi nu are un administrator. 
Astfel, pentru funcţia de aministrator al acestei societăţi coerciale se propune d-na Hermenean Simona 

Luminiţa. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot numirea d-nei Hermenean Simona Luminiţa în 

funcţia de administrator pentru S.C. VAB 5004 S.R.L., al cărei acţionar este Consiliul Local al comunei Vama 
Buzăului şi este aprobată cu unanimitate de voturi ,,pentru”. 

 
10. Aprobarea însuşirii lucrărilor, serviciilor şi produselor achiziţionate de Comuna Vama Buzăului pe 

parcursul anului 2012; 
 
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. primar prezintă apoi în detaliu cele două anexe la proiectul de hotărâre, anume Anexa 1 – Lucrările şi 

prestările de srvicii contractate, executate şi achitate în cursul anului 2012 şi Anexa 2 – Lucrările, serviciile şi 
produsele achiziţionate de către Comuna Vama Buzăului pe parcursul anului 2012, prin procedura achiziţiei 
directe, conform O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv valoarea decontată a 
acestora. 

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

 
11. Aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2012; 

 
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. primar prezintă apoi în detaliu anexele la proiectul de hotărâre, cu indicarea clară a venitutilor la 

bugetul local, a cheltuielilor efectuate de la bugetul local pe fiecare destinaţie, suma totală executată pe anul 
2012. 

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

 
12. Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, 

  pentru lunile Aprilie 2013 – Iunie 2013; 
 

Este propus dl. Comăniţă Radu. 
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Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot şi este ales preşdinte de şedinţă pentru lunile Aprilie 2013 – 
Iunie 2013, dl. Comăniţă Radu. 

 
13. Diverse:  a) Prezentarea şi analizarea proiectului bugetului local şi a bugetului finanţat integral sau 

parţial din venituri proprii al Comunei Vama Buzăului, pentru anul 2013; 
b) Diverse informări din partea Primarului Comunei Vama Buzăului;          
c) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului; 

                   d) Eventuale probleme ridicate de către consilierii locali şi ceilalţi participanţi la şedinţa 
Consiliului Local al comunei Vama Buzăului.  

 
a)    Dl primar face o prezentare a ceea ce presupune structura unui buget al unei unităţi administrativ – 

teritoriale. 
Sunt prezentate apoi veniturile la bugetul local al Comunei Vama Buzăului, astfel: 

- sumele alocate de către DGFP: 1603 mii lei (sume şi cote defalcate pentru echilibrarea 
bugetelor locale) şi suma de 1232 mii lei; 

- sume alocate de către Consiliul Judeţean Braşov: 800 mii lei; 
- venituri proprii: 399 mii lei. 

Astfel, totalul veniturilor este de 4.034 mii lei. 
Se face specificarea faptului că suma de la Consiliul Judeţean Braşov este pe destinaţia ,,Transporturi”, 

suma de 1232 mii lei de la DGFP este de asemenea pe destinaţii, iar suma de 1603 mii lei de la DGFP este 
pentru a fi utilizată acolo unde este nevoie, pentru echilibrarea bugetului local. 

 
Sunt prezentate apoi cheltuielile, astfel: 

- suma de 800 mii lei de la Consiliul Judeţean Braşov merge la captiolul ,,Transporturi”, 
pentru achitarea cheltuielilor cu asfaltarea unor drumuri; 

- suma de 1232 mii lei de la DGFP merge pentru salariile cadrelor didactice, indemnizaţia 
persoanelor cu handicap, plata unor drepturi salariale al cadrelor didactice prevăzute în 
hotărâri judecătoreşti, bunuri şi servicii pentru învăţământ, etc.; 

- suma de 1603 mii lei de la DGFP şi suma de 399 mii lei va fi cheltuită astfel: cheltuieli de 
personal (salarii angajaţi primărie şi servicii publice), bunuri şi servicii (iluminat public, 
salubritate, reparaţii curente, administraţie, cultură şi culte, etc.), iar pentru cheltuielile de 
capital rămâne suma de 400 mii lei. 

Astfel, la toate acestea se mai adaugă cofinanţarea pentru Centrul de Informare Turistică în cuantum de 200 
mii lei, plus că trebuie obţinută neapărat o finanţare guvernamentală pentru construirea Grădiniţei din Vama 
Buzăului. 
 

b) Nu sunt. 
c) Nu sunt. 
d) 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 
28.03.2013, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali şi celorlalţi invitaţi pentru participare 
şi pentru colaborarea la reuşita şedinţei. 

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


