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JUDEŢUL BRAŞOV 

COMUNA VAMA BUZĂULUI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

 

   Încheiat astăzi luni, 15 iunie 2020, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, 

la care participă 13 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie.  

Participă la şedinţa Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, care se desfășoară prin mijloace de 

comunicare electronice (online), folosind aplicația ZOOM, primarul comunei domnul Chirilaş Tiberiu Nicolae 

și secretarul general al comunei domnul Găitan Adrian Constantin. 

   Preşedintele de şedinţă constată faptul că şedinţa este statutară.  

   În conformitate cu dispoziţiile art. 135, alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

se  prezintă şi se supune spre aprobare ordinea de zi: 

  

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din 

data de 29.05.2020; 

2. Aprobarea Statutului Comunei Vama Buzăului; 

3. Aprobarea acordării unor premii elevilor Școlii Gimnaziale Vama Buzăului; 

4. Aprobarea achiziționării unor imobile teren, în zona ,,Urlătoarea”; 

5. 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 apoi la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, 

din data de 29.05.2020; 

 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Secretarul general al comunei Vama Buzăului întreabă dacă sunt observații referitoare la procesul verbal 

al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, din data de 29.05.2020. 

Nefiind observații, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate de voturi 

,,pentru”. 

 

2. Aprobarea Statutului Comunei Vama Buzăului; 

 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, precum și prevederile legale în 

materie.  

Se trece apoi la prezentarea integrală a prevederilor Statutului Comunei Vama Buzăului ce constituie 

anexă la proiectul de hotărâre. 

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

unanimitate de voturi ,,pentru”. 
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3. Aprobarea acordării unor premii elevilor Școlii Gimnaziale Vama Buzăului; 

 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Sunt prezentate: referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, precum și adresa nr. 439/05.06.2020 

provenită de la Școala Gimnazială Vama Buzăului și înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 

2983/05.06.2020. 

Practic, prin acest proiect de hotărâre se propune aprobarea acordării unor premii constând în tablete 

electronice (multimedia) elevilor premianți ai ciclului gimnazial din cadrul Școlii Gimnaziale Vama Buzăului, 

care au obținut media generală ≥9,00, precum și absolvenților clasei a VIII-a, în baza situației comunicată de 

către directorul Școlii Gimnaziale Vama Buzăului, d-na Ionașcu Raluca Alexandra, prin adresa mai sus 

menționată. 

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

unanimitate de voturi ,,pentru”. 

 

4. Aprobarea achiziționării unor imobile teren, în zona ,,Urlătoarea”; 

 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Sunt prezentate: referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, precum și prevederile Hotărârii 

Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 54 din 29.11.2018 - privind aprobarea achiziționării unor 

imobile terenuri, în zona ,,Urlătoarea”, pentru realizarea unei parcări. 

Este de asemena menționat faptul că imobilele teren ce urmează a fi achiziționate se învecinează cu 

imobilul teren achiziționat în baza prevederilor acestei hotărâri și sunt necesare realizării acestei parcări. 

Prețul de achiziție este același cu prețul de achiziție al terenului ce a făcut obiectul hotărârii mai sus 

menționate. 

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

unanimitate de voturi ,,pentru”. 

 

5. 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. 

 

a) Dl. primar face o informare asupra tuturor obiectivelor de investiții aflate în derulare, precum 

și a stadiului de execuție în care se află.  

b) Nu sunt. 

c) Dl. consilier local Zaharie Ionel întreabă dacă pe străzile pe unde a fost introdus colectorul de 

canalizare, se va pune piatră sau balastru. Dl. primar arată că funcție de necesități, se va face 

și acest lucru, dar este foarte important ca acest lucru să se facă conform procedurilor tehnice 

și în ordinea acestora prevăzută în proiectul tehnic. 

Dl. consilier local Voinea Constantin întreabă dacă se vor mai continua lucrările de 

regularizare a cursurilor de apă de pe raza localității, în parteneriat cu Administrația Națională 

,,Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița – S.G.A. Buzău. Dl. 

primar arată că acest lucru se va întâmpla și pe parcursul acestei veri. 

D-na consilier local Chirilaș Crinuța Camelia întreabă dacă se va mai înființa serviciul de 

asistență socială. Dl. primar arată că putem funcționa foarte bine în continuare și cu 

compartiment de asistență socială în cadrul aparatului de specialitate al primarului, însă se 

dau detalii referitoare la proiectul ,,Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea 
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sărăciei și a excluziunii sociale”, cod SMIS 126924, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și 

combaterea sărăciei, obiectivele specifice 4.5, 4.6, 4.10, finanțat din Fondul Social European 

prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, proiect la care Comuna Vama 

Buzăului a aplicat și urmează a fi implementat. 

 

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 

15.06.2020, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare şi pentru 

colaborarea la reuşita şedinţei. 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

           Crinuța Camelia CHIRILAȘ 

                                                                                        SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

                                                                                              Adrian – Constantin GĂITAN                                                                                                                                                                                                      


