JUDEŢUL BRAŞOV
COMUNA VAMA BUZĂULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi vineri, 28 iunie 2013, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Vama
Buzăului, la care participă 11 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie.
Lipseşte motivat dl. consilier local Ionescu Daniel Nicolae şi lipseşte nemotivat dl. consilier local Zaharie
Ionel.
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 08.05.2013 şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 03.06.2013.
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 încheierii a două contracte de asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor
judecătoreşti a Comunei Vama Buzăului în proces cu S.C. Euro Audit Service S.R.L.;
2. Aprobarea modificării pct. 7, lit. ,,i” din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei
Vama Buzăului nr. 1/17.01.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013 în
comuna Vama Buzăului;
3. Aprobarea acordării de material lemnos Parohiei Ortodoxe Buzăiel;
4. Aprobarea acordării unor ajutoare de înmormântare;
5. Împuternicirea d-lui Lupu Eduard Ionel să reprezinte Comuna Vama Buzăului în cadrul
Asociaţiei ,,Transhumanţa Vama Buzăului”;
6. Aprobarea programului cultural la nivelul Comunei Vama Buzăului, pe anul 2013;
7. Aprobarea listei cu veniturile potenţiale provenite din valorificarea unor bunuri, în conformitate
cu prevederile Legii 416/2001 – privind venitul minim garantat cu modificările şi completările
ulterioare;
8. Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie 2013 – septembrie 2013;
9. 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 a două contracte de asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor
judecătoreşti a Comunei Vama Buzăului în proces cu S.C. Euro Audit Service S.R.L.;
Primarul comunei Vama Buzăului prezintă proiectul de hotărâre.
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Sunt date toate detaliile referitoare la modul cum a luat naştere raportul juridic dintre Comuna Vama
Buzăului şi S.C. Euro Audit Service S.R.L., litigiul apărut ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale de
către această societate, procesele care au fost pe rol, precum şi situaţia litigioasă actuală, situaţie ce presupune
formularea unui recurs şi formularea unei noi acţiuni judecătoreşti împotriva acestei societăţi comerciale.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
2. Aprobarea modificării pct. 7, lit. ,,i” din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei
Vama Buzăului nr. 1/17.01.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013 în
comuna Vama Buzăului;
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentată notificarea făcută de către Instituţia Prefectului Braşov, primăriei comunei Vama
Buzăului, notificare care se referă la modificarea unui articol din Legea nr. 571/2003 privind Cosul fiscal şi
care presupune fixarea unui cuantum fix al taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pa cale
administrativă, cuantum care poate fi majorat cu un anumit procent de către Consiliul Local. Drept urmare,
trebuie modificată Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 1/17.01.2013 – privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013 în comuna Vama Buzăului, în consecinţă.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
3. Aprobarea acordării de material lemnos Parohiei Ortodoxe Buzăiel;
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentată solicitarea provenită de la Prohia Ortodoxă Buzăiel în acest sens, după care este detaliată
starea de fapt (stadiul lucrărilor de construire a Bisericii, materialul necesar, materialul lemnos pe care
Primăria comunei Vama Buzăului îl are disponibil în acest sens la momentul actual, etc.)
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
4. Aprobarea acordării unor ajutoare de înmormântare;
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Sunt prezentate solicitările în acest sens, rezultatele anchetelor sociale, referatele compartimentului de
specialitate.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
5. Împuternicirea d-lui Lupu Eduard Ionel să reprezinte Comuna Vama Buzăului în cadrul
Asociaţiei ,,Transhumanţa Vama Buzăului”;
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Având în vedere faptul că, la momentul de faţă, această asociaţie funcţionează foarte bine, având toate
instrumentele şi pârghiile necesare în acest sens, precum şi faptul că dl. primar nu mai are timpul necesar
pentru a conduce această asociaţie, pentru acest post este propus dl. Lupu Eduard Ionel, perosană care s-a
ocupat de multe aspecte care privesc activitatea acestei asociaţii şi care are şi pregătirea necesară în domeniu.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
6. Aprobarea programului cultural la nivelul Comunei Vama Buzăului, pe anul 2013;
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
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Sunt prezentate evenimentele culturale, cu indicarea datei calendaristice pentru fiecare eveniment şi a
locaţiei de desfăşurare a acestuia.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
7. Aprobarea listei cu veniturile potenţiale provenite din valorificarea unor bunuri, în conformitate
cu prevederile Legii 416/2001 – privind venitul minim garantat cu modificările şi completările
ulterioare;
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentată această listă care constituie anexă la proiectul de hotărâre, referatul compartimentului de
specialitate, după care sunt date anumite lămuriri referitoare la modul cum se asigură şi se calculează venitul
minim garantat.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
10. Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie 2013 – septembrie 2013;
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este propus dl. consilier local Drăgan Dorin.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este ales cu unanimitate de voturi
,,pentru” dl Drăgan Dorin ca preşedinte de şeinţă pentru următoarele 3 luni..
1. Diverse:

a)
b)
c)

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.

Dl. primar informează pe consilierii locali asupra faptul că pentru Centrul de Informare
Turistică (investiţie pe fonduri europene) s-a primit acceptul de la Alba Iulia pentru începerea
derulării lucrărilor de construire.
Nu sunt.
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
28.06.2013, 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
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