
JUDEŢUL BRAŞOV 
COMUNA VAMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi luni, 31 august 2015, în şedinţa ordinară 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 Zaharie Ionel. 

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 iulie 2015; 

2. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe 
anul 2015 - secţiunea de dezvoltare şi secţiunea de funcţionare, trimestrul III; 

3. Aprobarea modului de valorificare şi a preţului de pornire a licitaţiei pentru materialul lemnos 
din partida nr. 90- produse accidentale 1 şi din partida nr. 98 - produse accidentale I; 

4. Aprobarea întocmirii Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Vama Buzăului, pentru 
perioada 2016 - 2021; 

5. Aprobarea elaborării amenajamentului pastoral la nivelul Comunei Vama Buzăului; 
6. Aprobarea punerii în aplicare a Sentinţei civile nr. 1593/CA emisă de Tribunalul Braşov la data 

de 02.06.2015; 
7. Aprobarea includerii unităţii administrativ - teritoriale Comuna Vama Buzăului în cadrul 

Asociaţiei de Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaţilor; 
8. Aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Vama Buzăului în cadrul 

Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului pentru anul şcolar 2015-
2016; 

9. Aprobarea continuării susţinerii de către Comuna Vama Buzăului a proiectului "Fiecare Copil 
în Grădiniţă în judeţele Braşov, Dâmboviţa şi Dolj", iniţiat de Asociaţia OvidiuRo; 

10. Aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare; 
11. 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 şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului 

din data de 3 1  iulie 2015; 

Secretarul comunei prezintă procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama 
Buzăului din data de 31 iulie 2015. 

Neexistând obiecţiuni faţă de cele înscrise în acest proces verbal, se supune la vot şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi "pentru". 

2. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe 
anul 2015- secţiunea de dezvoltare şi secţiunea de funcţionare, trimestrul III; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul compartimentului de specialitate. 
Sunt apoi prezentate adresele provenite de Ia D.G.R.F.P Braşov, sumele rectificate, capitolele bugetare 

supuse rectificării. 
Practic, prin această rectificare, Ia secţiunea de dezvoltare a bugetului local al Comunei Vama Buzăului 

pe anul 2015, sunt finanţa te integral obiective de investiţii aflate în derulare, precum şi achiziţia unor bunuri 
mobile, în timp ce Ia secţiunea de funcţionare a bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama 
Buzăului pe anul 2015, sumele rectificate sunt destinate unor cheltuieli administrative şi pentru achitarea unor 
sume personalului didactic stabilite prin hotărâri judecătoreşti executarii. 

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

3. Aprobarea modului de valorificare şi a preţului de pornire a licitaţiei pentru materialul Iemnos 
din partida nr. 90- produse accidentale I şi din partida nr. 98- produse accidentale 1; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Sunt prezentate adresele provenite de la Ocolul Silvic Teliu, precum şi actele de punere în valoare pentru 

partizile menţionate mai sus. 
Astfel, după analiza acestor documente, dl. consilier local Oliviu Gal propune ca pentru partida 90, 

preţul să fie de 150 lei/m.c., iar pentru partida 98, preţul să fie de 85 lei/m.c .. 
Alte propuneri nu mai sunt. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 

4. Aprobarea întocmirii Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Vama Buzăului, pentru 
perioada 2016 - 2021; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Practic, Strategia de Dezvoltare Durabilă a localităţii expiră la finalul anului 2015, drept pentru care este 

nevoie ca pentru perioada 2016- 2021 să fie întocmită o nouă strategie, deoarece orice localitate este necesar 
a avea o strategie de dezvoltare durabilă pe care trebuie să o urmeze, astfel încât să se asigure o dezvoltare 
corectă şi planificată a localităţii. 

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

5. Aprobarea elaborării amenajamentului pastoral la nivelul Comunei Vama Buzăului; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Sunt apoi prezentate prevederile legale în materie prin care se detaliază toate aspectele referitoare la 

elaborarea acestor amenajamente, ce trebuie să conţină şi să prevadă, cum trebuie întocmite, etc .. 
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Având în vedere buna colaborare pe acest segment cu 1.1. Razec Iosif, care cunoaşte foarte bine 
specificul local şi situaţia păşunilor la nivelul comunei Vama Buzăului, se propune ca achiziţia elaborării 
acestui amenajament să se facă prin procedura atribuirii directe către această persoană juridică. 

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

6. Aprobarea punerii în aplicare a Sentinţei civile nr. 1593/CA emisă de Tribunalul Braşov la data 
de 02.06.20 15; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentată sentinţa civilă nr. 1593/CA emisă de Tribunalul Braşov la data de 02.06.2015, investită 

cu formula executorie, după care se dau toate detaliile referitoare la acest proces. 
Practic este vorba despre scoaterea unui bun imobil din domeniul public al Comunei Vama Buzăului, ca 

efect al acestei sentinţe, bun inclus în domeniul public doar prin hotărâre a Consiliului Local, fără însă să 
figureze şi într-o hotărâre de guvern. 

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

"
. 

7. Aprobarea includerii unităţii administrativ - teritoriale Comuna Vama Buzăului în cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaţilor; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Sunt date detaliile necesare referitoare la acest proiect, se prezintă apoi şi referatul compartimentului de 

specialitate. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru
"

. 

8. Aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Vama Buzăului în cadrul 
Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului pentru anul şcolar 2015-

2016; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Sunt propuşi domnii consilieri locali Gal Oliviu şi Zaharie Ionel. Alte propuneri nu mai sunt, toţi 

consilierii locali fiind de acord cu aceste două propuneri. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru
"

. 

9. Aprobarea continuării susţinerii de către Comuna Vama Buzăului a proiectului "Fiecare Copil 
în Grădiniţă în judeţele Braşov, Dâmboviţa şi Dolj", iniţiat de Asociaţia OvidiuRo; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Consilierii locali cunosc exact datele acestui proiect, drept pentru care sunt reamintite câteva aspecte 

generale în acest sens. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru
"

. 

10. Aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul compartimentului de specialitate şi rezultatul anchetei sociale. Propunerea este 

de a se acorda solicitantului suma de 500 lei. 
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Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi "pentru". 

11. 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 pa1ticipanţi 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 ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 
31.08.2015, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare şi pentru 
colaborarea la reuşita şedinţei. 

SECRETARUL COMUNEI, 
Adrian - Constantin GĂIT AN 
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