
JUDEŢUL BRAŞOV 

COMUNA V AMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi vineri, 17 aprilie 2015, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Vama 
Buzăului, la care pmticipă 11 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie. 
Lipseşte motivat dl. consilier local Popica Ioan şi lipseşte nemotivat dl. consilier local Chiorean Ioan. 

Participă la 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. 

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 31 Martie 20 15; 

2. Aprobarea preţului de pornire la licitaţie a materialului lernnos din partida de produse de igienă nr. 
35, cu un volum de 202mc; 

3. Aprobarea demolării imobilului - Canton silvic Acriş; 
4. Aprobarea încetării suspendării raporturilor de muncă şi reîncadrarea în funcţie a inspectorului de 

specialitate din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Vama 
Buzăului; 

5. Aprobarea încheierii unui contract de cooperare multianual cu Asociaţia "Valea Zimbrilor Vama 
Buzăului"; 

6. Diverse: 
a) Informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului: 

- informare privind accesarea schemelor de plăţi (subvenţiilor) care se aplică în agricultură 
în perioada 2015 - 2020; 
-informare privind accesarea schemelor de plăţi (subvenţiilor) aferente anului 2015 pentru 
suprafaţa de păşune proprietate privată a comunei Vama Buzăului ce este concesionată 
Asociaţiei "Transhumanta Vama Buzăului"; 
- diverse informări. 

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 procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vaina Buzăului 
din data de 31 Martie 20 15; 

Secretarul comunei prezintă procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei V ama 
Buzăului din data de 31 Martie 2015. 

Neexistând obiecţiuni faţă de cele înscrise în acest proces verbal, se supune la vot şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi "pentru". 
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2. Aprobarea preţului de pornire la licitaţie a materialului lemnos din pattida de produse de igienă nr. 
35, cu un volum de 202mc; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este apoi prezentată adresa nr. 5367/3 1.03.20 15 provenită de la Ocolul Silvic Teliu, adresă prin care 

Comuna Vama Buzăului este înştiinţată asupra faptului că va fi scoasă la licitaţie partida de produse de igienă 

nr. 15, constituită în fondul forestier al comunei Vama Buzăului, având un volum de 202 m.c., iar preţul de 
pornire allicitaţ i ei , care este supus aprobării, este de 120 lei/m.c. 

Consilierii locali nu au obiecţii sau comentarii referitoare la preţul de pornire a licitaţiei, menţionat mai 
sus. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi , se supune Ia vot proiectul de hotărâre ş i este aprobat cu 
unanimitate de voturi "pentru". 

3. Aprobarea demolării imobilului - Canton silvic Acriş; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 

Este prezentat apoi referatul întocmit de compartimentul de specialitate şi starea fizică în care se află 
acest imobil (inclusiv în imagini pe proiectorul video), respectiv faptul că se află într-o stare foarte avansată 
de degradare, ceea ce face imposibilă o utilizare în continuare a acestui imobil şi deasemenea nu se mai 
justifică o renovare a acestuia. 

Se prezintă apoi punctul de vedere favorabil exprimat de Ocolul Silvic Teliu prin adresa nr. 
5405/08.04.2015, referitor la demolarea acestui imobil. 

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

4. Aprobarea încetării suspendării raporturilor de muncă şi reîncadrarea în funcţie a inspectorului de 
specialitate din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Vama 
Buzăului ; 

Preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentată cererea nr. 1244/10.04.2015 a d-nei Chirilaş Monica Elena, prin care aceasta solicită 

încetarea suspendării raporturilor de muncă la data de 20.04.2015 şi reluarea activităţii în cadrul SPCLEP al 
comunei Vama Buzăului începând cu data de 21.04.2015. 

Este prezentat apoi referatul întocmit de către compartimentul resurse umane, prin care se propune 
reîncadrarea şi salariul de bază. 

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

5. Aprobarea încheierii unui contract de cooperare multianual cu Asociaţia "Valea Zimbrilor Vama 
Buzăului"; 

Preşedintele de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre. 
Acest contract de cooperare prin care se aprobă finanţarea anuală a Asociaţiei " Valea Zimbrilor Vama 

Buzăului" în limita a maxim 150.000 lei, se impune ca urmare a faptului că una din direcţiile de dezvoltare a 
comunei Vama Buzaului este turismul, iar Rezervaţia naturală "Valea Zimbrilor" Vama Buzăului este cel mai 
important obiectiv turistic al comunei noastre, pe de o parte, iar pe de altă parte funcţionarea Centrului de 
Informare Turistică din satul Acriş, comuna Vama Buzăului, construit printr-un proiect cu finanţare 

europeană, va fi asigurată tot de către Asociaţia " Valea Zimbrilor Vama Buzăului" . 

Faptul că asigurarea funcţionării Centrului de Informare Turistică din satul Acriş o va face Asociaţia 

"Valea Zimbrilor Vama Buzăului ", este impusă de faptul că angajarea a încă două persoane pe organigrama 
primăriei , aşa cum era prevăzut iniţial prin ghidul ş i documentele de finanţare ca şi obligaţie a comunei Vama 
Buzăului, este imposibilă, datorită faptului că asta ar însemna mărirea cheltuielilor de personal ş i 
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depăşirea plafonului de cheltuieli de personal stabilit prin lege. Finanţatorul fiind de acord cu asigurarea 
funcţionării Centrului de Informare Turistică din satul Acriş, în prestări de servici, cu o organizaţie 
neguvernamentală. 

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

6. Diverse: 
a) Informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului: 
- informare privind accesarea schemelor de plăţi (subvenţiilor) care se aplică în agricultură 
în perioada 2015 - 2020; 
- informare privind accesarea schemelor de plăţi (subvenţiilor) aferente anului 2015 pentru 
suprafaţa de păşune proprietate privată a comunei Vama Buzăului ce este concesionată 
Asociaţiei "Transhumanţa Vama Buzăului"; 
- diverse informări. 

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) Sunt prezentate discuţiile avute pe tema subvenţiilor ce se vor acorda în agricultură, pentru perioada 
2015 - 2020, fiind date toate detaliile cunoscute şi dezbătute în acest sens împreună cu d-na Diana 
Rizea - director al Centrului Local Tărlungerni al APIA, precum şi situaţia referitoare la accesarea 
schemelor de plăţi (subvenţiilor) aferente anului 2015 pentru suprafaţa de păşune proprietate privată 
a comunei Vama Buzăului ce este concesionată Asociaţiei "Transhumanta Vama Buzăului", unde 
legislaţia a suferit modificări şi trebuie găsite soluţii la problemele ivite. 

b) . Este·· prezentată cererea nr. 1162/06.04.2015 a .d-lui Roşea Ioan, din comuna V ama Buzăului; prin 
care acesta solicită să i se permită să folosească terenul fâneaţă îngrădit din incinta Şcolii Primare 
V ama de Sus. Fiind vorba de faptul că se soli cită ca această persoană să cosească acest teren şi să 
folosească jumătate din fân restul de jumătate find dat Asociaţiei "Valea Zimbrilor Vama Buzăului" , 

toţi consilierii locali sunt de acord. 
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 
17.04.2015, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare şi pentru 
colaborarea la reuşita şedinţei. 

SECRETARUL 
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