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JUDEŢUL BRAŞOV 
COMUNA VAMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL 
 
   Încheiat astăzi joi, 29 august 2013, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, 

la care participă 11 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie. 
            Lipsesc nemotivat d-nii consilieri  locali : mariş Ioan Nicolae şi Zaharie Ionel. 

   Participă la şedinţa Consiliului Local al comunei Vama Buzăului primarul comunei domnul Chirilaş 
Tiberiu Nicolae, secretarul comunei domnul Mirica Daniel, iar ca invitaţi, d-na Ionaşcu Alexandra-directorul 
Şcolii Gimnaziale din Vama Buzăului. 

 
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 31.07.2013. 
            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 desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Vama Buzăului şi a 

reprezentantului primarului comunei Vama Buzăului, în cadrul Consiliului de Administraţie al 
Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului, pentru anul şcolar 2013-2014; 

2. Aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile de interes local din comuna Vama 
Buzăului , pentru iarna 2013-2014; 

3. Aprobarea suspendării raporturilor de muncă ale inspectorului de specialitate din cadrul SPCLEP 
al comunei Vama Buzăului, pe durata efectuarii concediului pentru creşterea copilului până la 
vârsta de doi ani ; 

4. Diverse:     a)  Analizarea cererilor şi adreselor înaintate Consiliului Local al comunei Vama       
                             Buzăului;                          
                          b) Diverse informări din partea primarului 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 desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Vama Buzăului şi a 

reprezentantului primarului comunei Vama Buzăului, în cadrul Consiliului de Administraţie al 
Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului, pentru anul şcolar 2013-2014; 

 
Primarul comunei Vama Buzăului prezintă proiectul de hotărâre şi solicită propuneri din partea 
consilierilor locali. Se propune ca din comisia respectivă să facă parte d-nii consilieri Drăgan Dorin şi 
Borcea Oliver Sergiu, iar ca reprezentant din partea primarului, dl. Mirică Daniel. Nefiind alte 
propuneri, se supune la vot şi se aprobă în unanimitate de voturi ,,pentru”. 
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     2.  Aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile de interes local din comuna Vama 
Buzăului , pentru iarna 2013-2014; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre  
            Este prezentat referatul compartimentului de specialitate 

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

 
3.    Aprobarea suspendării raporturilor de muncă ale inspectorului de specialitate din cadrul SPCLEP al 

comunei Vama Buzăului, pe durata efectuarii concediului pentru creşterea copilului până la vârsta de doi ani. 
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre  

         Se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate de voturi ,,pentru”. 
 
4.    Diverse. 
a şi b – nu sunt probleme de discutat 
c.) Se dă cuvântul d-nei Ionaşcu Alexandra-directorul Şcolii Gimnaziale din Vama Buzăului, care 

prezintă situaţia ,în detaliu, a lipsei spaţiului pentru săli de clasă, motiv pentru care, elevii unor  clase vor 
trebui să vină la cursuri după amiaza. 

Se fac anumite propuneri cum ar fi : 
- folosirea spaţiului de la mansarda clădirii şcolii ; Cz.: nu există aviz din partea PSI, 
- să se transforme unele încăperi ale  căminului cultural din Acriş în săli de clasă . Cz: exclus, 

pentru că acolo se închiriază pentru nunţi, botezuri, parastase, etc. 
- să fie duşi toţi copiii de grădiniţă la şcoala din Buzăiel. Cz. Nu este bine pentru că două clase 

de elevi tot vor fi după masă, pentru că de anul acesta vor fi două clase pregătitoare ; 
- să fie folosit temporar spaţiul unde a funcţionat centrul de informare turistică . Cz.: 

acoperişul clădirii, respectiv tavanul acesteia sunt deteriorate, plouă înăuntru, respectiv, nu 
se poate asigura spaţiul suficient pentru WC. 

       De asemenea, d-na director ridică problema transportului elevilor la şcoli cu microbuzul şcolar, 
programul curselor fiind foarte încărcat. Dl. primar face recomandarea ca d-na director să facă programul 
de aşa manieră încât să nu fie probleme cu întârzierile de la ore, pentru că nu se pot face alte investiţii în 
acest sens, ci doar pentru construirea noii grădiniţe care ar rezolva problema.    
       Ca o posibilă rezolvare pe viitor a problemei capacităţii de transport a elevilor , dl. primar face 
propunerea ca să fie achiziţionat un autobuz. Toţi consilierii sunt de acord, urmând ca pentru o şedinţă 
viitoare să fie prezentată o documentaţie  privind această achiziţie 
 

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 
29.08.2013, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali şi celorlalţi invitaţi pentru 
participare şi pentru colaborarea la reuşita şedinţei. 

 
 
 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Dorin DRĂGAN 
                                                                                               SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                           Daniel Mirică 

 
 

 
 
               


