JUDEŢUL BRAŞOV

COMUNA V AMA BUZĂULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL

Încheiat astăzi vineri, 29 iunie 2015, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Vama
la care participă 12 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie, un absent- dl Ionescu
Daniel Nicolae, fiind plecat din localitate.
Participă la şedinţa Consiliului Local al comunei Vama Buzăului primarul comunei domnul Ch irilaş
Tiberiu Nicolae, iar ca secretar, cu atribuţii delegate, domnul Mirica Daniel.
Preşedintele de şedinţă constată faptu l că şedinţa este statutară şi dă cuvântul d-lui primar pentru a
prezenta ordinea de zi.
Buzăului,

În conformitate cu dispoziţiile ati. 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 29 mai 2015;
2. Alegerea preşedintelui de şed inţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada
Iulie 2015 - Septembrie 2015;
3. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul
2015 - secţiunea de dezvoltare, trimestrul III;
4. Aprobarea însuşirii variantei finale a proiectului de stemă a comunei Vama Buzăului;
5. Aprobarea însuşirii Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit
public intern;
6. Aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului Comunei Vama Buzăului în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV";
7. Aprobarea încheierii de către Comuna Vama Buzăului a unui Acord de parteneriat cu Asociaţia
" Valea Zimbrilor Vama Buzău lui";
8. Aprobarea majorării cotizaţiei anuale aferente Comunei Vama Buzăului la Asoc iaţi a "Valea
Zimbrilor Vama Buzăului" ;
9. Aprobarea contractului de asistenţă juridică şi reprezentare în cadrul Dosarului nr.
121041197/2015, înregistrat la Judecătoria Braşov;
10. Aprobarea rezilierii contractului de concesiune încheiat între Comuna Vama Buzăului şi S.C. Caliz
S.R.L.;
11. Aprobarea documentaţiei tehnica - economice aferentă obiectivu lui "Reabilitare Complex
Cultural Vama Buzău lui";
12. Aprobarea străzi lor şi uliţelor din comuna Vama Buzăului ce urmează a fi reparate prin pietruire
pe parcursul anului 2015;
13. Aprobarea amenajării unei parcări auto la Centrul Local de Informare şi Promovare Turi stică
Vama Buzăul ui ;
14. Aprobarea modului de valorificare ş i a preţului de pornire a licitaţiei pentru materialullemnos din
partida nr. 72, nr. 74 ş i nr. 75 de produse secundare, ;
15. Aprobarea acordări i cu titlu gratuit Parohiei Ortodoxe Acriş a materialelor rezultate în urma
demolării imobilului Canton Silvic Acriş;
16. Aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare;
17. 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 procesului verbal al şed inţei ordinare a Consiliu lui Local al comunei Vama Buzăului
din data de 29 mai 2015;
În conformitate cu prevederile art. 42, alin. (5) din Legea admi nistraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, secretarul comunei supune la vot
procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 29.05.2015 Acest proces verbal este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
2. Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada
Iulie 2015- Septembrie 2015;
Următorul consilier care urmează să prezideze în continuare trei şedinţe este dl. Popica Ioan, care
este votat cu 12 voturi pentru.
3. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul
2015 - secţiunea de dezvoltare, trimestrul III;
Dl. primar prezintă plenului contractul încheiat cu Ministerul Dezvoltării pentru suma de 398 mii
lei, bani necesari pentru continuarea şi finalizarea construirii grădiniţei în Vama Buzăului, contract
aprobat cu 12 voturi pentru .
4. Aprobarea însuşirii variantei finale a proiectului de stemă a comunei Vama Buzăului.
Dl. primar prezintă varianta finală a stemei localităţi i cu interpretarea simbolurilor de pe ea. Este
supusă la vot şi aprobată cu 12 voturi pentru.
5. Aprobarea însuşirii Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit
public intern.
Dl. primar prezintă faptul că şi comuna noastră face parte din Asociaţia comunelor din România,
prescurtat ACOR, lucru care face posibilă angajarea, în cadrul filialelor judeţene, a unor specialişti în
diferite domenii, interesul actual al nostru fiind desemnarea unei (unor) persoane pentru efectuarea
activităţii de audit intern. Se supune la vot acest acord, se aprobă cu 12 voturi pentru.
6. Aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului Comunei Vama Buzăului în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară "AQUACOV";
Este prezentat plenului de către dl. primar obiectul de activitate al asoci aţiei AQUACOV, adică
dezvoltarea ş i exploatarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în zona buzaielor ş i nu numai,
inclusiv mun. Sf. Gheorghe din jud. Covasna, respectiv pe fiecare localitate care este cotizaţia anuală
calculată în funcţie de nr. de locuitori . Se solicită propuneri pentru desemnarea unui reprezentant al
comunei Vama Buzăului în cadrul acestei asociaţii, cu unanimitate fiind ales dl primar, Chirilaş Tiberiu
Nicolae.
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7. Aprobarea încheierii de către Comuna Vama B uzău lui a unui Acord de parteneriat cu
" Valea Z imbrilor Vama Buzăului" ;
Dl primar prezintă proiectul de hotarâre.
Se dă apoi citire acordului de parteneriat.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi, 12 pentru.

Asociaţ i a

8. Aprobarea majorării cotizaţiei anuale aferente Comunei Vama B u zăului Ia Asociaţia " Valea
Zimbrilor Vama Buzăului" ;
Se prezintă şi se propune majorarea coti zaţiei, pentru o funcţionare mai bună a Asociaţiei Valea
Z imbrilor Vama Buzăului, Ia suma de 25 lei pe cap de locuitor al comunei Vama Buzăului.
Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru.
9. Aprobarea contractului de asistenţă jurid ică şi reprezentare în cadrul Dosarului nr. 12104/197/2015,
înregistrat la Judecătoria Braşov.
Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre.
Se supune la vot contractul de asistenţă juridică , este aprobat cu unanimitate de voturi.
10. Aprobarea rezilierii contractului de concesiune încheiat între Comuna Vama Buzăului şi S.C.
Caliz S.R.L.;
Urmare achiziţionării de către comuna Vama Buzăului a clădiri lor brutăriei şi anexelor aferente de
la S.C. Caliz S.R.L., se impune necesitatea rezilierii contractului de concesiune prin care terenul
proprietate al comunei a fost concesionat soci etăţii Caliz.
Dl. consilier Chiorean Ioan, nu a participat Ia dezbaterea şi la votarea acestui punct de pe ordinea
de zi.
Se supune la vot, se aprobă cu 11 voturi pentru, rezilierea contractului de concesiune.
11 . Aprobarea documentaţiei tehnica- economice aferentă obiectivu lui "Reabilitare Complex
Cultural Vama Buzăului";
Dl. primar pune la d ispoziţia d-lor consilieri documentaţia tehnica-econom ică privind Reabilitarea
complexului cultural din Vama Buzăului , care, d upă consultare este aprobată cu 12 voturi pentru.
12. Aprobarea străzil or şi uliţelor din comuna Vama Buzăului ce urmează a fi reparate prin pietruire
pe parcursul anului 20 15
Dl. viceprimar şi preşedinte al şedinţei prezintă inventarul străzilor şi uliţelor din comună rămase
până în prezent neasfaltate , respectiv distanţa pe care se impune necesitatea reparării prin pietruire în
această vară , pentru fiecare în parte.
Se consultă părerea consilierilor, aceştia aprobă cu 12 voturi pentru.
13. Aprobarea amenajării unei parcări auto la Centrul Local de Informare şi Promovare Turisti că
Vama Buzăulu i ;
Se prezi ntă necesitatea amenaj ării unei parcări la Centrul Local de Informare ş i Promovare
Turistică Vama Buzăulu i.
Se procedează la vot, se aprobă cu 12 voturi pentru.
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14. Aprobarea modului de valorificare şi a preţului de pornire a licitaţiei pentru materialullemnos din
partida nr. 72, nr. 74 şi nr. 75 de produse secundare
Materialul pentru populaţie din partida 7 4 să se distribuie pa bază de cereri aprobate de către
primărie, iar cantitatea de 1163 mc din partida 72 ar fi bine să fie exploatat de către o firmă specializată
deoarece ar rezulta un preţ mult mai bun.
Se supune la vot această propunere ş i se aprobă cu 12 voturi.
15 . Aprobarea acordării cu titlu gratuit Parohiei Ortodoxe Acriş a materialelor rezultate în urma
demolării imobilului Canton Silvic Acriş;
În temă cu subiectul punctului 13, pentru amenajarea parcării de la CIT e nevoie de demolarea
fostului canton silvic. Se propune ca materialul care mai poate fi refolosit să fie atribuit cu titlu gratuit
Parohiei Ortodoxe din Acriş, care de altfel este în imediata vecinătate.
Se aprobă cu 12 voturi pentru.
16. Aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare.
Se analizează cererea d-nei Savu Rodica din Vama
înmormântare care a înmormântat un om al străzii.
Se aprobă cu 12 voturi pentru .

Buzăului

pentru

obţinerea

unui ajutor de

17 Diverse:
Dl. consilier Drăgan Dorin prezintă situaţia câinilor vagabonzi care de fapt provin din aducerea
acestora cu diferite maşini străine de localitate. Se propune o atentă observaţie de către toţi locuitorii
pentru identificare unor astfel de auto, respectiv , identificarea unor modalităţi prin care să se reducă nr.
acestor animale periculoase pentru populaţie, mai ales pentru copii.
Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă constată că ordinea de zi a fost
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din
data de 29.06.2015, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare ş i
pentru colaborarea la reu şita şedinţei.
parcursă, declară

p. SECRETARUL COMUNEI,
Daniel Mj ic
V
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