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JUDEŢUL BRAŞOV 
COMUNA VAMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL 
 
   Încheiat astăzi miercuri, 02 octombrie 2013, în şedinţa extraordinară 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 Gal Oliviu. 

Participă la şedinţa Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, pe lângă viceprimarul comunei 
domnul Popica Ioan, şi secretarul comunei domnul Găitan Adrian – Constantin. 

Preşedintele de şedinţă constată faptul că şedinţa este statutară şi dă cuvântul d-lui viceprimar 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, viceprimarul comunei este rugat să prezinte şi să supună spre 
aprobare ordinea de zi: 

  
1. Aprobarea modificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului pe anul 

2013 – secţiunea de funcţionare, pe trimestrul IV; 
2. Diverse:   a) Diverse informări din partea Viceprimarului 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 modificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului pe anul 

2013 – secţiunea de funcţionare, pe trimestrul IV; 
Viceprimarul comunei Vama Buzăului prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul compartimentului de specialitate. 
Sunt prezentate în detaliu sumele care fac obiectul acestei modificări bugetare, precum şi capitolele 

bugetare supuse modificării. 
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 Viceprimarului 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) Nu sunt. 
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 extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 
02.10.2013, mulţumeşte împreună cu viceprimarul comunei consilierilor locali şi celorlalţi invitaţi pentru 
participare şi pentru colaborarea la reuşita şedinţei. 

 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Dorin DRĂGAN 
                                                                                               SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                              Adrian – Constantin GĂITAN                                   


