JUDEŢUL BRAŞOV

COMUNA VAMA BUZĂULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi joi, 18 decembrie 2014, în şedinţa ordinară a Consiliului Local ·ai comunei Vama
Ia care participă 11 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie.
Lipseşte nemotivat dl. consilier local Drăgan Ionuţ Bogdan şi lipseşte motivat dl. consilier local Popica Ioan.
Participă Ia şedinţa Consiliului Local al comunei Vama Buzăului primarul comunei domnul Chirilaş
Tiberiu Nicolae, secretarul comunei domnul Găitan Adrian- Constantin.
Preşedintele de şedinţă constată faptul că şedinţa este statutară şi dă cuvântul d-lui primar pentru a
prezenta ordinea de zi.
Buzăului,

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 procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului
din data de 17 octombrie 2014;
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului
din data de 31 octombrie 20 14;
3. Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015 în comuna Vama Buzăului;
4. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul
2014 - secţiunea de dezvoltare, pe trimestrul IV;
5. Însuşirea Dispoziţiei Primarului comunei Vama Buzăului nr. 173112.12.2014 privind aprobarea
modificării şi rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe
anul2014- secţiunea de funcţionare, pe trimestrul IV;
6. Aprobarea alocării de fonduri de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului pentru acordarea de
cadouri cu ocazia serbării "Pomului de Crăciun'';
7. Aprobarea participării Comunei Vama Buzăului la proiectul "Fiecare Copil în Grădiniţă în
judeţele Braşov, Dâmboviţa şi Dolj", iniţiat de Asociaţia OvidiuRo;
8. Aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din aparatul de specialitate al primarului
comunei Vama Buzăului şi din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor, pentru anul 2015;
9. Aprobarea modificării şi completării Actului Constitutiv al Societătii Comerciale Salubritatea
IBSV S.R.L. Întorsura Buzăului;
·
10. Aprobarea contractului de asistenţă juridică şi reprezentare în cadrul Dosarului nr.
29474/197/2014, înregistrat la Judecătoria Braşov;
11. Aprobarea contractului de asistenţă juridică ŞI reprezentare în cadrul Dosarului nr.
22508/197/2014, înregistrat la Judecătoria Braşov;
12. Aprobarea încheierii unui contract de închiriere;
13. Aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 1405/07.06.2007;
14. Aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 1406/07.06.2007;
15. Aprobarea reţelei şcolare a comunei Vama Buzăului ce va funcţiona în anul şcolar 2015-2016;
16. Diverse:
a) Prezentarea de către Primarul comunei Vama Buzău lu i a proiectului de reabilitare a
Complexului Cultural Vama Buzăului ;
b) Prezentarea gradului de realizare a Planului de investiţii pentru anul2014;
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;
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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 procesului verbal al
din data de 17 octombrie 2014;

şedinţe i

ordinare a Consiliului Local al comunei Vama

Buzăului

Secretarul comunei prezintă procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama
Buzăului din data de 17 octombrie 2014.
Neexistând obiecţiuni faţă de cele înscrise în acest proces verbal, se supune la vot şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".

2. Aprobarea procesului verbal al
din data de 31 octombrie 2014;

şedinţei

de

îndată

a Consiliului Local al comunei Vama

Buzăului

Secretarul comunei prezintă procesul verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Vama
din data de 3 1 octombrie 2014.
Neexistând obiecţiuni faţă de cele înscrise în acest proces verbal, se supune la vot şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
Buzăului

3. Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul2015 în comuna Vama Buzăului;
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. primar prezintă apoi referatul întocmit de compartimentul de specialitate.
Se face specificarea clară a faptului că taxele şi impozitele locale înscrise în acest proiect de hotărâre
sunt neschimbate faţă de cele care au fost aprobate de Consiliul Local al comunei Vama Buzăului pentru anul
20 14.
Se face apoi prezentarea proiectului de hotărâre, după care se trece la prezentarea în detaliu a Anexei nr.
1 la proiectul de hotărâre. Aici este posibil să fie nevoie de o modificare pe parcursul anului 2015, deoarece
legi slaţia în materie de certificate de producător s-a modificat, în sensul că locul acestor certificate va fi luat
de atestatul de producător şi un carnet de comercializare a produselor agricole, iar la momentul actual nu se
ştie care este nivelul taxelor percepute pentru eliberarea acestora, neexistând reglementări în acest sens.
Se trece apoi la prezentarea Anexei nr. 2 la proiectul de hotărâre, unde la intravilan, la Zona B se va
introduce un nou alineat, astfel: "sat Vama Buzăului - străzi secundare asfaltate".
Nefiind obiecţiuni sau necl arităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre ş i este aprobat cu unanimitate de
voturi "pentru".
4. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri
2014- secţiunea de dezvoltare, pe trimestrul IV;

şi

cheltuieli al Comunei Vama

Buzău lui

pe anul

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat apoi referatul întocmit de compartimentul financiar- contabilitate.
Sunt date apoi şi explicate toate detaliile necesare referitoare la sumele rectificate, capitolele bugetare
rectificate, obiective de investiţii, etc.
Practic această rectificare priveşte banii proveniţi, pe bază de contract de finanţare, de la Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală.
Se va modifica ş i lista de investiţii în consecinţă.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi , se supune la vot proiectul de hotărâre ş i este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
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5. Însuşirea Dispoziţiei Primarului comunei Vama Buzăului nr. 173/12.12.2014 privind aprobarea
modificării şi rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe
anul 2014- secţiunea de funcţionare, pe trimestrul IV;
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre .
Este prezentată Dispoziţie, după care sunt date detaliile necesare referitoare Ia motivele care au stat la
baza emiterii acestei dispoziţii, precum şi motivele pentru care această dispoziţie trebuie să fie însuşită de
către Consiliul Local.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
6. Aprobarea alocării de fonduri de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului pentru acordarea de
cadouri cu ocazia serbării "Pomului de Crăciun";
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Sunt prezentate cheltuielile care vor fi făcute în această direcţie şi suma propusă a fi alocată pentru
acoperirea acestor cheltuieli.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune Ia vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
Comunei Vama Buzăului Ia proiectul "Fiecare Copil în
judeţele Braşov, Dâmboviţa şi Dolj", iniţiat de Asociaţia OvidiuRo;

7. Aprobarea

participării

Grădiniţă

în

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Sunt date toate detaliile necesare referitoare Ia proiect: cărei categorii de copii se adresează, beneficii,
costuri ce vor fi suportate de Ia bugetul local, pe ce se vor cheltui aceşti bani, parteneri, etc.
Se dă apoi citire acordului de parteneriat.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
8. Aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice din aparatul de specialitate al primarului
comunei Vama Buzăului şi din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor, pentru anul2015;
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă citire apoi raportului întocmit de compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, după care este prezentat Planul de Ocupare a Funcţiilor
Publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului şi din cadrul Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, pentru anul2015.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune Ia vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".

9. Aprobarea modificării şi completării Actului Constitutiv al
IBSV S.R.L. Întorsura Buzăului;

Societăţii

Comerciale Salubritatea

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentată adresa provenită de Ia S.C. Salubritatea IBSV S.R.L. Întorsura Buzăului.
Sunt prezentate apoi modificările şi completările propuse a fi aduse Actului Constitutiv al
detaliile necesare.

societăţii,

cu
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Nemaifiind obiecţiuni sau
unanimitate de voturi "pentru".

neclarităţi,

hotărâre şi

se supune Ia vot proiectul de

10. Aprobarea contractului de asistenţă juridică
294741197/2014, înregistrat la Judecătoria Braşov;

şi

reprezentare

în

este aprobat cu

cadrul

Dosarului

nr.

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat contractul de asistenţă juridică şi sunt date detaliile necesare referitoare Ia părţile din
dosar, stadiul procesual, obiectul acţiunii.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune Ia vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
11. Aprobarea contractului de asistenţă juridică
225081197/2014, înregistrat Ia Judecătoria Braşov;

ŞI

reprezentare

în

cadrul

Dosarului

nr.

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat contractul de asistenţă juridică şi sunt date detaliile necesare referitoare Ia părţile din
dosar, stadiul procesual, obiectul acţiunii.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune Ia vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
12. Aprobarea încheierii unui contract de închiriere;
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Se propune şi toţi consilierii locali sunt de acord ca încheierea acestui contract de închiriere să se facă
prin procedura atribuirii directe, preţul chiriei să fie cel indicat de Camera de Conturi Braşov, mai ales că
firma care ar urma să închirieze acest spaţiu cu destinaţia de farmacie este firma care a folosit acest spaţiu în
baza unui contract de comodat, aducându-i permanent îmbunătăţiri, încă de Ia nivelul anului 2007.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
13. Aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 1405/07.06.2007;
14. Aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 1406/07.06.2007;
Primarul comunei prezintă proiectele de hotărâre .
Domnii consilieri locali nu sunt de acord cu dezbaterea acestor puncte şi supunerea lor spre aprobare,
decât în prezenţa celor doi medici de familie, faţă de care au mari nemulţumiri referitoare la nerespectarea de
către aceştia a programului de lucru, a modului în care se compottă cu pacienţii, a unor taxe percepute de
aceştia, etc ..
Astfel, toţi consilierii locali propun şi sunt de acord ca Ia şedinţa următoare a Consiliului Local al
comunei Vama Buzăului să fie invitaţi şi cei doi medici pentru lămurirea acestor aspecte semnalate, urmând
ca numai după aceea să se procedeze Ia dezbaterea acestor puncte în prezenţa solicitanţilor şi supunerea lor
spre aprobare.
15. Aprobarea reţelei

şcolare

a comunei Vama Buzăului ce va funcţiona în anul

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentată reţeaua şcolară şi avizul conform pentru

această reţea

emis de

şcolar

către

2015-2016;

Inspectoratul

Şcolar

Judeţean Braşov.

Nemaifiind obiecţiuni sau
unanimitate de voturi " pentru".

neclarităţi,

se supune la vot proiectul de

hotărâre şi

este aprobat cu
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16. Diverse:
a) Prezentarea de către Primarul comunei Vama Buzăului a proiectului de reabilitare a
Complexului Cultural Vama Buzăului;
b) Prezentarea gradului de realizare a Planului de investiţii pentru anul2014;
c) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzău lui ;
d) Eventuale probleme ridicate de către consilierii locali şi ceilalţi participanţi la şedinţa
Consiliului Local al comunei Vama Buzăului;
a) Dl. primar prezintă propunerea de reabilitare a Complexului Cultural Vama Buzăului. Ideea
principală este ca acest complex să conţină spaţii mari şi deschise, care să se preteze pentru tot felul de
evenimente, unele să poată fi ş i închiriate. Sunt prezentate grafic toate aceste propuneri de reabilitare a
Complexului Cu ltural Vama Buzăului.
b) Este prezentat planul de investiţii 2014, după care se trece la prezentarea realizărilor pe parcursul
anului 2014, astfel: 6 km de reţea de alimentare cu apă, 5 km de drum asfaltat, construire grădiniţă, realizarea
Centrului de Informare Turistică (singura investiţie realizată din fonduri europene).
c) Este prezentată cererea şi procesul verbal de intervenţie. Consilierii locali sunt de acord cu acordarea
unei cantităţi de 15 m.c. materiallemnos pentru construcţii.
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
18.12.2014, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare şi pentru
colaborarea la reuşita şedinţei.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Ciprian

NEAGOVICI
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