JUDEŢUL BRAŞOV
COMUNA VAMA BUZĂULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi miercuri, 26 mai 2021, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Vama
Buzăului, la care participă 12 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie. Lipsește dl. consilier local
Neagovici Ciprian Alexandru.
Preşedintele de şedinţă constată faptul că şedinţa este statutară și, în conformitate cu dispoziţiile art.
135, alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se prezintă ordinea de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din
data de 23.04.2021;
2. Aprobarea situațiilor financiare și a contului de execuție a bugetului local al Comunei Vama Buzăului,
la data de 31.03.2021;
3. Aprobarea modalității de valorificare ,,pe picior” și a prețului de pornire a licitației pentru materialul
lemnos din partizile nr. 568 și 570;
4. Aprobarea acordării cu titlu gratuit a lemnului de foc necesar încălzirii instituţiilor de pe raza Comunei
Vama Buzăului pe perioada sezonului rece 2021 - 2022;
5. Aprobarea documentației tehnico – economică aferentă obiectivului de investiție ,,Extindere rețea de
distribuție a apei în comuna Vama Buzăului, județul Brașov (sat Dălghiu);
6. Aprobarea înființării traseului de transport public local de persoane în scop turistic, efectuat cu
mijloace de transport rutier specifice agrementului;
7. Aprobarea de către Consiliul Local al Comunei Vama Buzăului a achiziționării de servicii juridice;
8. Aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare;
9. Aprobarea reparării prin pietruire a drumurilor de interes local din comuna Vama Buzăului, pe
parcursul anului 2021;
10. Diverse:
a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului;
b) Analizarea sesizărilor formulate de cetățeni ai comunei Vama Buzăului împotriva numitului
Popica Ioan;
c) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului;
d) 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 și este aprobată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului
din data de 23.04.2021;
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 23.04.2021.
Nefiind observații, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate de voturi
,,pentru”.
2. Aprobarea situațiilor financiare și a contului de execuție a bugetului local al Comunei Vama
Buzăului, la data de 31.03.2021;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
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Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre și raportul compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului.
Sunt apoi prezentate detaliat situațiile financiare și contul de execuție a bugetului local al Comunei
Vama Buzăului, la data de 31.03.2021.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
3. Aprobarea modalității de valorificare ,,pe picior” și a prețului de pornire a licitației pentru
materialul lemnos din partizile nr. 568 și 570;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre și raportul compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului.
Este apoi prezentată adresa Direcției Silvice Brașov – Ocolul Silvic Teliu nr. 2315/G.T./20.04.2021,
înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 2123/21.04.202 și sunt amintite prevederile Hotărârii
Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 67/31.07.2020 - privind aprobarea modului și a prețului de
valorificare a partizilor constituite în fondul forestier proprietate a Comunei Vama Buzăului, pentru anul
2020.
Dl. consilier local Gyorgy Mihail Răzvan – salariat al Direcției Silvice Brașov – Ocolul Silvic Teliu ia
cuvântul și arată că este vorba de partizi greu accesibile și este vorba despre produse principale.
Având în vedere faptul că la licitația organizată de Direcția Silvică Brașov pentru achiziționarea
serviciilor de exploatare ale partizilor nr. 568 și nr. 570 nu au fost înregistrate oferte, iar procedura de licitație
a fost urmată de mai multe negocieri, care nu s-au finalizat cu achiziția serviciilor de exploatare, se propune
valorificarea ,,pe picior” a materialului lemnos din partizile nr. 568 și 570, precum și a prețului de pornire a
licitației, conform propunerii înaintate de către Ocolul Silvic Teliu.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
4. Aprobarea acordării cu titlu gratuit a lemnului de foc necesar încălzirii instituţiilor de pe raza
Comunei Vama Buzăului pe perioada sezonului rece 2021 - 2022;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre și raportul compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului.
Dl. viceprimar face o prezentare detaliată a anexei la proiectul de hotărâre, cu specificarea faptului că
ulterior întocmirii acestei anexe, a depus o solicitare pentru o cantitate de 30 m. st. lemn de foc și Asociația
,,Valea Zimbrilor – Vama Buzăului”, drept pentru care se propune aprobarea și pentru această cantitate. Toți
consilierii locali sunt de acord.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
5. Aprobarea documentației tehnico – economică aferentă obiectivului de investiție ,,Extindere rețea
de distribuție a apei în comuna Vama Buzăului, județul Brașov (sat Dălghiu);
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre și raportul compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului.
Este prezentată apoi documentația tehnico – economică nr. 23/2020 – faza P.T., întocmită de către S.C.
Hidroget S.R.L. Brașov, aferentă obiectivului de investiție, ,,Extindere rețea de distribuție a apei în comuna
Vama Buzăului, județul Brașov (sat Dălghiu)”, cu indicarea valorilor aferente.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
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6. Aprobarea înființării traseului de transport public local de persoane în scop turistic, efectuat cu
mijloace de transport rutier specifice agrementului;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, precum și raportul compartimentului de
resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului.
Este prezentată apoi solicitarea nr. 5/14.05.2021 provenită de la S.C. Ra&Ra Train Express S.R.L. și
înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 2595/14.05.2021, prin care se solicită eliberarea unei
autorizații de transport pentru circulația unui tren turistic marca Dotto Trains S.R.L. Italia, în scop turistic.
Sunt prezentate apoi câteva aspecte referitoare la traseu, modul de stabilire a orarului, faptul că poate
opri și în stațiile autorizate RAT Brașov, etc.
Se propune ca taxa pe cdare operatorul o va achita la bugetul local să fie în cuantum de 360 lei/lună
(aferent lunilor vizate din autorizația de transport).
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
7. Aprobarea de către Consiliul Local al Comunei Vama Buzăului a achiziționării de servicii juridice;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre și raportul compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului.
Practic, motivarea inițierii acestui proiect de hotărâre este dată de faptul că postul de consilier juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului este vacant, iar pentru asigurarea unei
bune apărări în fața instanțelor de judecată trebuie respectate cu strictețe termenele procedurale, termene care
nu permit de fiecare dată îndeplinirea procedurii administrative de inițiere a proiectului de hotărâre privind
aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare, aprobarea hotărârii și încheierea
contractului de asistență juridică și reprezentare, inclusiv achiziția publică.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
8. Aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre și raportul compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului.
Este apoi prezentată cererea înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 1638/29.03.2021,
cerere prin care se solicită acordarea unui ajutor financiar pentru acoperirea unei părți din cheltuielile
efectuate pentru înmormântarea defunctului Ene Gheorghe și este arătat faptul că cheltuielile ocazionate de
înhumarea defunctului Ene Gheorghe au fost suportate de Pintilie Ciprian - preotul paroh al Parohiei Ortodoxe
Acriș.
Față de acestea, se propune ca valoarea ajutorului de înmormântare acordat să fie în cuantumul necesar
acoperirii sumei înscrise de facture de achiziționare a celor necesare înmormântării.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
9. Aprobarea reparării prin pietruire a drumurilor de interes local din comuna Vama Buzăului, pe
parcursul anului 2021;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre și raportul compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului.
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Este apoi prezentată detaliat anexa la proiectul de hotărâre.
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 sesizărilor formulate de cetățeni ai comunei Vama Buzăului împotriva
numitului Popica Ioan;
c) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului;
d) 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 discuțiilor purtate cu reprezentanții S.C. Dălghiaș
Development S.R.L. asupra modului în care aceștia doresc să avanseze cu proiectul ,,Valley
21”. De asemenea dl. primar face o informare asupra faptului că se va proceda la asfaltarea
străzilor din satul Acriș, grav afectate de introducerea colectorului de canalizare, însă se
întâmpină ceva dificultăți în găsirea unei soluții de recepționare parțială a lucrărilor de
introducere a acestui colector pe aceste străzi, astfel încât să poată fi demarată lucrarea de
asfaltare.
De asemenea, dl. primar face și o infomare asupra faptului că se intenționează depunerea unei
cereri de finanțare la G.A.L. Curbura Carpaților pentru achziționarea unui autovehicul
specializat.
b) Sunt prezentate o parte din sesizările formulate de locuitori ai satului Acriș împotriva
numitului Popica Ioan. Este amintit ,,istoricul” faptelor comise de această persoană sau de
membrii ai familiei sale și care au atras oprobiul cetățenilor, în special al locuitorilor satului
Acriș, fapte dintre care putem enumera: nerespectarea prevederilor regulamentului de
organizare a sezonului pastoral, nerespectarea limitelor de hotar, distrugerea împrejmuirilor
proprietăților private și pășunatul, fără drept pe aceste proprietăți, deținerea unui număr foarte
mare de câini liberi, acte de violență, amenințări, depozitarea de deșeuri pe cursul de apă din
vecinătatea locuinței sale (inclusiv lână și piei de animale), scurgerea mustului de la animale
în cursul pârâului Acriș, etc.. Având în vedere toate acestea, sesizările vor fi transmise spre
competentă soluționare și dispunerea măsurilor legale aferente către Postul de Jandarmi
Montan Vama Buzăului și către Postul de Poliție al comunei Vama Buzăului, dar se va face o
sesizare și către Garda de Mediu Brașov. Toți consilierii locali sunt de acord cu acest lucru.
c) Având în vedere faptul că cererea depusă de organizatorii de stână din cadrul Asociației
,,Transhumanța Vama Buzăului” vizează achiziționarea de lemn pentru foc contra cost,
aceasta va fi returnată Asociației cu specificarea faptului că o astfel de cerere trebuie înaintată
Ocolului Silvic Teliu.
d) 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
26.05.2021, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare şi pentru
colaborarea la reuşita şedinţei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sergiu Oliver BORCEA
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Adrian – Constantin GĂITAN
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