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JUDEŢUL BRAŞOV 
COMUNA VAMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL 
 
   Încheiat astăzi miercuri, 08 mai 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 nemotivat dl. consilier local Ionescu Daniel 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 16.04.2013. 
Acest proces verbal este aprobat 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 încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 1262/18.04.2012; 
2. Aprobarea lucrărilor de întreţinere a păşunii precum şi a utilităţilor zoopastorale ce trebuie 

realizate de către Asociaţia ,,Transhumanţa Vama Buzăului”; 
3. 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 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 încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 1262/18.04.2012; 

 
Viceprimarul comunei Vama Buzăului prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat un scurt istoric al etapelor parcurse până la încheierea acestui contract de concesiune, apoi 

sunt reamintite câteva prevederi din Legea nr. 214/2011 în acest sens. 
Astfel, urmare a actualizării şi completării Anexei 16, suprafaţa izlazului comunal a crescut, drept urmare, 

având în vedere faptul că Asociaţia ,,Transhumanţa Vama Buzăului” este singura care şi-a manifestat interesul  
de a concesiona şi suprafaţa de păşune care este în plus faţă de cea care face obiectul contractului de concesiune 
menţionat mai sus, prin procedura atribuirii directe şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se va 
proceda la încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune, ce are ca obiect suprafaţa de păşune 
rezultată în plus în urma actualizării şi completării Anexei 16. 

Astfel, este prezentat în detaliu actul adiţional supus aprobării, cu indicarea clară a suprafeţei şi a preţului 
redevenţei. 

În ceea ce privesc penalităţile de întârziere, acestea vor fi de 0,01% pe zi de întârziere, iar la încetarea 
contractului de concesiune sunt introduse două noi alineate, anume: 

- prin acordul părţilor; 
- prin dispariţia concesionarului. 
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Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate 
de voturi ,,pentru”, de la vot abţinându-se consilierii locali care au calitatea de membru în Asociaţia 
,,Transhumanţa Vama Buzăului”. 

 
2. Aprobarea lucrărilor de întreţinere a păşunii precum şi a utilităţilor zoopastorale ce trebuie 

realizate de către Asociaţia ,,Transhumanţa Vama Buzăului”; 
 
Viceprimarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Se face referire, în primul rând, la prevederea din contractul de concesiune aplicabilă acestei situaţii. 
Sunt prezentate apoi în detaliu lucrările şi utilităţile zoopastorale realizate şi cele care urmează să fie 

ralizate. 
La acestea, dl. viceprimar Popica Ioan spune că ar trebuie realizate şi marcarea şi bornarea trupurilor de 

păşune, propunere cu care toţi consilierii locali sunt de acord, precum şi realizarea unui saivan în ,,Seciu”, lucru 
cu care, la fel, 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. 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) Dl primar informează consilierii locali asupra faptului că a fost adoptată H.G. nr. 28/2013, hotărâre 
prin care se închid proiectele care au fost finanţate guvernamental până acum, dar se deschid noi 
proiecte de investiţii. În acest sens, se ridică problema cărui proiect de finanţare trebuie promovat de 
către Comuna Vama Buzăului, în conformitate cu prevederile acestei hotărâri de guvern, alimentarea 
cu apă, canalizarea sau asfaltarea unor drumuri. 
Cea mai valoroasă dintre acestea, din punctul de vedere al cuantumului investiţiei, ar fi canalizarea, 
aceasta fiind şi opţiunea, în linii mari, a consilierilor locali.  
Râmâne ca acest lucru să fie bine gândit, iar în perioada imediat următoare să se ia o decizie privind 
proiectul ce va fi promovat de Comuna Vama Buzăului pentru finanţare, în conformitate cu 
prevederile acestei hotărâri de guvern. 

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 
08.05.2013, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali şi celorlalţi invitaţi pentru participare 
şi pentru colaborarea la reuşita şedinţei. 

 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Radu COMĂNIŢĂ 
                                                                                               SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                              Adrian – Constantin GĂITAN                                   


