JUDEŢUL BRAŞOV

COMUNA VAMA BUZĂULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi miercuri, 27 iul ie 2016, in şedi nţa ordinară a Consiliului Local al comunei Vama
la eare participă 13 consil ieri din totalul de 13 consilieri locali în functie.
Participă la şedinţa Consi liului Loeal al comunei Vama Buzăului primaru l comunei domnu l Chirilaş
Tiberiu Nicolae şi secretarul comunei domnul Găitan Adrian- Constantin.
Preşedintele de şedin!ă 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 administratiei publice loeale nr. 215noo 1, republieată,
cu modificările şi completările ulterioare, primarul comunei este rugat să prezinte şi să supună spre aprobare
ordinea de zi:
Buzău l ui,

1. Aprobarea procesului verbal al

şedinţei

de constituire a Consiliului Local al comunei Vama

din data de 23.06.20 16;
2. Aprobarea procesului verbal al primei şedinte a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, din
data de 23.06.20 16;
3. Stabilirea cuantumu lui indemnizatiei de şedinţă pentru membrii Consil iul ui Loeal al comunei
Vama Buzău lui, care participă la şedinţele ordi nare ale consiliului şi ale com isii lor de specialitate;
4. Aprobarea Planului de Ocupare a Funcţii lor Publice din aparatu l de specialitate al primarului
comunei Vama Buzăului şi din eadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a
Persoanelor pentru anul 20 16;
S. Aprobarea închirierii partiale a Ancxei gospodăreşti, proprietate privată a Comunei Vama
Buzăului, către Asociatia "Transhumanta Vama Buzăului";
6. Aprobarea, de principiu, a dezmembrllrii terenului în suprafa!li de 19.033,00 m.p., situat in satul
Acriş, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov şi înscris în C.F. 100262 Vama Buzăului,
nr. ead./topo. 100262, în două loturi;
7. Aprobarea, de principiu, a concesionării unei suprafeţe de 500 m.p. situat în satul Acriş, comuna
Vama B uzău lu i, judetu l Braşov şi înscris în C. F. 100262 Vama Buzăului,
nr. cad./topo. 100262;
8. Aprobarea modului de valorificare şi a preţului de pornire a licitatiei pentru materialullemnos din
partida nr. 9438 - produse de igienă;
9. Aprobarea modului de valorificare şi a pretului de pornire a licita( iei pentru materialul lemnos din
partida nr. 193- produse principale progresive 1;
10. Aprobarea acordării cu titlu gratuit a lemnului de foc necesar încălzirii instituţiilor de pe raza
Comunei Vama Buzăului, pe perioada iernii 2016 . 2017;
I l. Aprobarea Actului constitutiv modificat şi a Statutului modificat al S.C. Hidro Sai Corn S.R.L. şi
asocierea Comunei Vama Buzăului cu Comuna Teliu şi Comuna Prejmer la S.C. Hidro Sai Corn
S.R.L.;
12. Aprobarea contractului de asistenţă juridică şi reprezentare înregistrat la Primăria Vama Buzăului
cu nr. 2812/14.07.20 16;
Buzăului,

13. Aprobarea

însuşirii

de

către

Consiliul Local a stadiului de completare a registrului agricol al
stabi lirea de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere în

comunei Vama Buzăului şi
registrul agricol;
14. Aprobarea modificării art. din Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr.
11129.01.20 16;
15. Aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr.
88/31.08.20 15;
16. Aprobarea, de principiu, a înfiinţării Poli·ţiei Locale la nivelul comunei Vama Buzăului ;
17. Aprobarea situatiilor financiare şi a contului de execuţie a bugetului local al Comunei Vama
Buzăului, la data de 30.06.201 6;
18. Diverse:
a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului;
b) Anal izarea cereri lor adresate Consil iului Local al comunei Vama Buzăului;
c) Eventuale probleme ridicate de către consilierii local i şi cei lalţi participanţi la şedinţa
Consi liului Local al comunei Vama Buzăului.
Se supune la vot ordinea de zi, în conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 215/2001 privind
cu modificările şi completări le ulterioare, aceasta fiind aprobată cu
unanimitate de voturi.
administraţia publ ică locală, republicată,

l. Aprobarea procesului verbal al şed inţei de constituire a Consiliului Local al comunei Vama
Buzău lui, din data de 23.06.2016;

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Secretarul comunei Vama Buzăului întreabă dacă sunt observaţi i referitoare la procesul verbal al
şedinţei de constituire a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, din data de 23.06.20 16.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
2. Aprobarea procesului verbal al primei
data de 23.06.20 16;

şedinţe

a Consiliului Local al comunei Vama

Buzăului,

din

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Secretarul comunei Vama Buzăului întreabă dacă sunt observaţii referitoare la procesul verbal al primei
şedinţe a Consi liului Local al comunei Vama Buzăului, din data de 23.06.2016.
Nemaifiind obiecţiun i sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
3. Stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şed i nţă pentru membrii Consiliu lui Local al comunei
Vama Buzăulu i , care pa1ticipă la şedinţele ord inare ale consil iului şi ale comisiilor de specialitate;
Primarul comunei prezintă proiectu l de hotărâre.
Este prezentat raportul compartimentului de specialitate, în care sunt trecute procentele, conform legii,
precum şi sumele de bani corespunzătoare acestor procente (de până la 5% din indemnizaţia Primarului
comunei Vama Buzăului).
Dl. consilier local Drăgan Dorin propune stabilirea indemnizaţiei de şedinţă la procentul de 4% din
indemnizaţia Primarului comunei Vama Buzăului.
OI. consil ier local Drăgan Ionuţ Bogdan propune stabilirea indemnizaţiei de şedinţă la procentul de 3%
din indemni zaţia Primarulu i comunei Vama Buzăului.
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OI. consilier local Popica Ioan intervine şi arată eli procentul de 4% e prea mare.
OI. consilier local Comănită Radu intervine şi spune eli oricare ar fi suma stabilită a se acorda ca
indemnizatie de consilier local, indemnizatiile tuturor consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al
comunei Vama Buzăului să fie depuse intr-un cont, in vederea sprijinirii unor cazuri umanitare, ori, dacii
această variantă nu se poate realiza, toti consilierii să îşi îndeplineascll mandatul cu titlu gratuit.
OI. consilier local Zaharie Ionel propune stabilirea indemnizaţiei de şedinţă la procentul de S% din
indemnizatia Primarului comunei Vama Buzăului.
Acestea fiind spuse, se supun la vot, pe rând, procentele de 3%, 4% şi 5%.
Astfel, pentru procentul de 3% sunt 5 voturi ,.pentru", 8 "abţineri" şi O voturi ,.împotrivă".
Pentru procentul de 4% sunt 7 voturi "pentru", 2 voturi "împotrivă" şi 4 "abtineri".
Pentru procentul de 5% sunt 2 voturi "pentru", 3 voturi "împotrivă" şi 8 "abtineri".
Aşadar, cu 7 voturi "pentru", 2 voturi "împotrivă" şi 4 "abţineri" se stabi leşte cuantumul indemnizatiei
de şed intll pentru membrii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, care participă la şedinţele ordinare
ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate în procent de 4% din indemnizatia Primarului comunei Vama
Buzăului.

4. Aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice din aparatul de specialitate al primarului
comunei Vama Buzăului şi din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a
Persoanelor pentru anul2016;
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentatll apoi, in detaliu, anexa la acest proiect de hotărâre, raportul compartimentului de
specialitate şi adresa nr. 31521/2016 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
Nemaifi ind obiecţiuni sau neclaritllţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
5. Aprobarea inchirierii parţiale a Anexei gospodllreşti, proprietate
BuZăului, clltre Asociaţia "Transhumanţa Vama Buzăului";

privată

a Comunei Vama

OI. primar prezintă proiectul de hotărâre.
Sunt apoi amintite prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 44 din
29.05.2015- privind aprobare achizitie imobile: Brutărie şi Anexă, după care este prezentată schita imobilui
Anexă gospodărească, precum şi Raportul de evaluare nr. 1612016 -"Evaluarea drepturilor de proprietate a
mijloacelor fixe- bunuri mobile din proprietatea imobiliară Anexa Gospodareascll pe o suprafatA de 68,87 mp
aflată in patrimoniul privat al com.Vama Buzăului , in vederea estimării valorii de piaţă la data evaluării, în
vederea inchirierii", întocmit de P.F.A. Ing. Toma Otelea. De asemenea, dl. primar prezintă şi contractul de
înch iriere anexa la proiectul de hotărâre.
Perioada de valabilitate a contractului de inchiriere, propusă prin proiectul de hotărâre, este de 5 ani,
lucru cu care toti consi lieri i locali sunt de acord.
Preţu l ch iriei, conform raportu lui de evaluare mentionat mai sus, este în cuantum de 4.407,00 lei/an.
Pretul propus este de 5.000,00 lei/an, preţ cu care toti consilierii locali sunt de acord.
Nemaifiind obiectiuni sau neclarită!i, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
6. Aprobarea, de principiu, a dezmembrării terenului în suprafată de 19.033,00 m.p., situat în satul
Acriş, comuna Vama BuZăului, judetul Braşov şi înscris în C.F. 100262 Vama Buzăului,
nr. cadl topo. 100262, în două loturi;
Primaru l comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este apoi prezentată, in detaliu, sch ita privind propunerea de dezmembrare, precum

şi

scopul acestei

dezmembrări.
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Astfel, unnare a dezbaterilor din plenul şedinţei, reiese faptul că titlul şi continutul proiectului de
trebuie modificat, în sensul că este nevoie ca dezmembrarea acestei suprafete de teren să se facă în 4
loturi, pentru că este imperativ necesar a se asigura drum de acces, în lot separat, şi pentru lotul nou înfiinţat,
astfel că rezultă 4 loturi.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclaritllti, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
hotărâre

7. Aprobarea, de principiu, a conccsionări i unei suprafeţe de 500 m.p. situat în satul
Vama Buzău lui, judeţul Braşov şi inscris in C.F. 100262 Vama Buzăului,
nr. cad./topo. 100262;

Acriş,

comuna

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Practic, acest punct de pe ordinea de :~;i es'e strâns legat de punctul anterior, deoarece, urmare a
eventualei dezmembrări ce va fi aprobată de Consiliul Local şi va fi realizată astfel, suprafaţa de teren de 500
m.p. situată in satul Acriş, comuna Vama Buzăului, judetul Braşov şi înscrisă în C.F. 100262 Vama Buzăului,
va fi concesionatil în vederea realizării unei unităţi de alimentaţie publică, destinată turişti lor care vizitează
Rezervaţia "Valea Zimbrilor Vama Buzăului".
Nemaifiind obiecriuni sau neclarităti, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
8. Aprobarea modului de valorificare şi a preţului de pornire a licitatiei pentru materialul lemnos din
partida nr. 9438 -produse de igienă;
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentată adresa nr. 5751/0 1.06.2016 proven i tă de la Ocolul Silvic Teliu, fişe le de calcul, etc ..
Toti consilierii locali sunt de acord cu modu 1 de valorificare şi preţul de pornire a licitatiei pentru
materialullemnos din partida nr. 9438 - produse de i gienă.
Nemaifiind obiectiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,.pentru".
9. Aprobarea modului de valorificare şi a preţului de pornire a licitariei pentru materialul lemnos din
partida nr. 193 - produse principale progresive 1;
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentată adresa nr. 5930/06.07.2016 provenită de la Ocolul Silvic Teliu, actul de punere rn
valoare, fişele de calcul, etc..
To\i consilierii local i sunt de acord cu valorificarea acestei partizi ca masă lemnoasă "pe picior".
Referitor la pret, dl. consilier local Drăgan lo111uj Bogdan propune pretul de 250 lei/m.c., dl. consilier
local Borcca Sergiu Oliver propune prerul de 220 lei/m.c., iar prin proiectul de hotărâre pretul propus este de
200 Jei/m.c ..
Se supun la vot toate aceste variante şi cu unanimitate de voturi "pentru" se aprobll pretul de 240
lei/m.c..
Nemaifiind obiectiuni sau neclaritllti, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
10. Aprobarea acordării cu titlu gratuit a lemnului de foc necesar
Comunei Vama Buzăului, pe perioada iernii 2016- 2017;

încălzirii

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Sunt apoi prezentate: solicitările in acest sens, precum şi propunerile de
ar urma să se acorde, cuprinse în anexa la proiectul de hotărâre.

cantităţi

institutiilor de pe

1'87-B

de materiallemnos ce
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Nemaifiind obiecţiuni sau
unanimitate de voturi "pentru".

neclarităţi,

se supune la vot proiectul de

hotărâre şi

este aprobat cu

a Statutului modificat al S.C. Hidro Sai Com S.R.L. şi
asocierea Comunei Vama Buzăului cu Comuna Teliu şi Comuna Prejmer la S.C. Hidro Sai Corn
S.R.L.;

1 1. Aprobarea Actului constitutiv modificat

şi

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
După prezentarea unui scurt istoric despre cine este şi cum a luat fiinţă operatorul S.C. Hidro Sai Corn
S.R.L., sunt apoi prezentate Actu l constitutiv modificat şi Statutul modificat al S.C. Hidro Sai Corn S.R.L.,
precum şi raportul întocm it de compartimentul de specialitate.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
12. Aprobarea contractului de asistenJll juridicli şi reprezentare înregistrat la Primăria Vama Buzăului

cu nr. 2812/14.07.2016;
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat apelul formulat de clitre U.A.T. Boroşneul Mare, împotriva SentinJei civile nr.
1032/10.02.2016 pronunJală de către Judecătoria Braşov, în cadrul dosarului nr. 12104/197/2015, precum şi
contractul de asistenJă juridică şi reprezentare, încheiat de către Comuna Vama Buzăului cu Cabinetul de
Avocat "Dan losiP' şi înregistrat cu nr. 28 12/14.07.20 16.
Nemaifiind obiectiuni sau neclaritllJi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unan imitate de voturi "pentru".
13. Aprobarea

însuşirii

de

către

comunei Vama Buzăului
registrul agricol;

şi

Consiliul Local a stadiului de completare a registrului agricol al
stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activitliJii de Inscriere în

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat raportul compartimentului de specialitate.
Nemaifiind obicctiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de
unanimitate de voturi "pentru".
14. Aprobarea modificării art. 1 din
11/29.0 1.2016;

Hotăriirea

hotărâre şi

este aprobat cu

Consi liului Local al comunei Vama Bu1.Aului nr.

Primaru l comunei prezintă proiectu l de hotărâre.
Sunt prezentate prevederile Hotărârii Consil iului Local al comunei Vama Buzăului nr. Il din
29.01.2016 - privind aprobarea organizării unei comisii speciale a Consiliului Local al comunei Vama
Buzăului pentru urmărirea deru l ării contractului de administrare încheiat între Comuna Vama Buzău lui şi
Direc(ia Silvicll Braşov- Ocolul Silvic Teliu. Aşadar, urmare a declarării ca legal consituit a noului Consiliu
Local al comunei Vama Buzăului pentru mandatul 2016-2020, este necesar a fi modifcat şi art. 1 al hotărârii
mai sus men(ionate.
Dl. consilier local Bularca Constantin Sebastian 11 propune pe dl. consilier local Voinea Constantin ca
secretar pentru această comisie.
Dl. consilier local Zaharie Ionel îl propune pe dl. consilier local Gal Ştefan Viorel ea secretar pentru
această comisie.
Se supune la vot desemnarea d-lui Voinea Constantin, care este votată cu 7 voturi "pentru", O voturi
"împotrivă" şi 6 "ab(ineri".
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Nemaifi ind obiecţiun i sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat dl. consilier
local Voinea Constantin ca secretar pentru această comisie, cu 7 voturi "pentru", O voturi "împotrivă" şi 6
"abtineri".

15. Aprobarea modificări i a11. 1 d in
88/31.08.20 15;

Hotărârea

Consi liului Local al comunei Vama Buzăului nr.

Primarul comunei prezintă proiectu l de hotărâre.
Sunt prezentate preved erile Hotărârii Consil iulu i Local al comunei Vama Buzăului nr. 88 din
31.08.2016- privind aprobarea desemnării reprezentanţi lor Consi liului Local al comunei Vama Buzăului în
cadrul Consi liului de Administraţie al Şcol ii Gimnaziale Vama Buzău lui pentru anu l şcolar 201 5-2016.
Nemaifiind obiecţi un i sau neclarităţi, se su pune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
16. Aprobarea, de principiu, a înfi inţării Poliţiei Locale la nivelul comunei Vama Buzăulu i;
Primarul comunei prezintă proiectu l de hotărâr·e.
dat fi ind faptul că la nivelul localităţi i noastre sunt unele probleme în ceea ce priveşte
respectarea normelor ce ţin de ord inea publică, siguranţa cetăţeni lor şi a bunurilor, de regu lamentul de
organi zare a sezonului pastoral, care nu pot fi soluţionate, se pare, de către Postul de Poliţie al comunei Vama
Buzăului, apare necesitatea tn fiinţării unei structuri de pol iţie l ocală.
Însă, în vederea luării unei decizii finale privind înfi i nţarea unei asemenea structuri , trebuie luat în calcul
că aceasta presupune şi o cheltuială în plus pentru bugetul local al Comunei Vama Buzăului.
OI. consi lier local Mariş Ioan Nicolae inte rvine şi arată că este necesară înfiinţarea unei asemenea
stmcturi, care cu siguran ţă va avea şi o activitate intensă.
Nemaifi ind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectu l de hotărâre şi este aprobat cu 12 voturi
"pentru" şi o "abţinere".
Aşadar,

17. Diverse:
a) Diverse informări din partea Primarulu i comunei Vama Buzăului;
b) Analizarea cere rilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzău lui;
c) Eventuale probleme ridicate de către consil ierii locali şi cei lalţi participanţi la şedinţa
Consiliu lui Local al comunei Vama Buzăului.
a) OI. primar face o infonnare c u privire la stadiul în care se află elaborarea Strategiei de dezvoltare a
comunei Vama Buzăului, sens în care so·l icită consilierilor locali să se implice activ, inclu siv în
completarea chestionarelor di fuzate la nivelul localităţi i . De asemenea, dl. primar face apoi o
infonnare cu privire la situaţia lucrări lor dem late la nivelul comunei Va ma Buzăului, la momentul
actual, p1-ecum şi a celor finalizate şi a celor ce urmează a fi realizate.
b) Nu sunt.
c) Nu sunt.
Nemaifiind alte probleme de discutat, preşed i ntele de şedinţă constată că ordinea de zi a fost parcu rsă,
declară înch ise lucrările şedinţei ord inare a Consil iului Local al comunei Vama Buzău lui d in data de
27.07.20 16, mulţumeşte împreună cu primarul comu nei consilierilor locali pentru participare şi pentru
colaborarea la reuşita şed inţei .

SECRETARUL COMUNEI,
Adrian- Constantin GĂ ITAN
1
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