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JUDEŢUL BRAŞOV 

COMUNA VAMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

PROCES VERBAL 

 

 

   Încheiat astăzi joi, 09 iulie 2020, în şedinţa extraordinară 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 depunerii de către Comuna Vama Buzăului a unei cereri de finanțare pentru accesarea de 

fonduri nerambursabile pentru iluminatul public prin Administrația Fondului de Mediu; 
2. Aprobarea completării și modificării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 138 

din 18.12.2019 - privind aprobarea acordării unor facilități anumitor categorii de persoane, pe 

mijlocele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza 
teritorial administrativă a Comunei Vama Buzăului; 

3. Aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare nr. 192115/2020; 
4. 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 depunerii de către Comuna Vama Buzăului a unei cereri de finanțare pentru accesarea 

de fonduri nerambursabile pentru iluminatul public prin Administrația Fondului de Mediu; 
 
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. 
Văzând modelul de proiect de hotărâre transmis Primăriei comunei Vama Buzăului de către S.C.  

Ravlux Proiect S.R.L. – prestatorul serviciului de realizare studiu de fezabilitate/DALI pentru obiectivul de 

investiție „Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în Comuna Vama 
Buzăului, Județul Brașov", reiese faptul că titlul hotărârii de consiliu local va trebui să fie următorul: 

,,Participarea Comunei Vama Buzăului la “Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării 
inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului „Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în Comuna Vama 

Buzăului, Județul Brașov". În rest, toate celelalte prevederi din proiectul de hotărâre sunt corecte. 
Sunt apoi date detalii referitoare la acest proiect: valoare, obiect, suma finanțată, contribuția financiară a 

Comunei Vama Buzăului, etc.. 
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De asemenea se face specificarea faptului că prin acest proiect de hotărâre supus dezbaterii și aprobării 
Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, se aprobă, în principal, depunerea unei cereri de finanțare, 
neavând la momentul actual nici o certitudine că această cerere va fi și aprobată.  

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

 
2. Aprobarea completării și modificării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 

138 din 18.12.2019 - privind aprobarea acordării unor facilități anumitor categorii de persoane, pe 

mijlocele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza 
teritorial administrativă a Comunei Vama Buzăului; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Sunt prezentate: referatul de aprobare al proiectului de hotărâre și raportul compartimentului de resort 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Sunt amintite prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 138 din 18.12.2019 

- privind aprobarea acordării unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijlocele de transport public 
local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Comunei Vama 
Buzăului. 

Practic, prin acest proiect de hotărâre se propune aprobarea ca, începând cu data de 15.07.2020 elevii din 
învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat cu domiciliul în U.A.T. Comuna Vama Buzăului, să 

beneficieze gratuit de servicii publice de transport local rutier, iar Anexa nr. 1 - parte integrantă din Hotărârea 
Consiliului Local nr. 138 din 18.12.2019, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Vama Buzăului nr. 22 din 28.02.2020, să își înceteze aplicabilitatea și să fie înlocuită cu 

Anexa care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 
Este apoi prezentată în detaliu Anexa la prezentul proiect de hotărâre. 

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

 

3. Aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare nr. 192115/2020; 
 

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 contractul de asistenţă 

juridică şi reprezentare nr. 192115/2020 provenit de la Cabinetul de Avocat ,,Dan Iosif”. 
Sunt apoi date detalii referitoare la dosarul care face obiectul acestui contract de asistență juridică și 

reprezentare, părțile din acest dosar, obiectul acestui dosar, etc. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 

 
1. 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 arată ca va face informări către Consiliul Local în cadrul ședinței ordinare ce va 
avea loc spre sfaârșitul lunii iulie..  

b) Nu sunt. 

c) Nu sunt. 
. 
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Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă constată că ordinea de zi a fost parcursă, 
declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 
09.07.2020, 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                                                                                                                                                                                                      


