JUDEŢUL BRAŞOV

COMUNA VAMA BUZĂULUI
CONS ILIUL LOCAL
PROCES VERBAL

Încheiat astăzi miercuri , 29 noiembrie 2017, în şedinţa ord in ară 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 primarul comunei domnul Chirilaş
Tiberiu Nicolae, secretaru l comunei domnul Găitan Adrian Constantin , d-na Mardale Elena- reprezentant S.C.
Fannacia Levalin S.R.L. ş i dl. Gyorgy Tiberiu - şeful Ocolului Silvic Teliu în calitate de invitaţi.
Preşedintele de şedinţă constată faptul că şedinţa este statutară şi dă cuvântul d-lui primar pentru a
prezenta ordinea de zi.
În conformitate cu dispoz iţiile a11. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , republicată,
cu modificările ş i completările ulterioare, primarul comunei este rugat să prezinte ş i să supu nă spre aprobare
ordinea de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al

şedinţei

ordinare a Consiliului Local al comunei Vama

Buzăului ,

din data

de 26.10.20 17;
2. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 20 17secţiunea de dezvoltare şi secţiunea de funcţionare, pe trimestrul IV;
3. Însuşirea Dispoziţi e i primarului comune i Vama Buzăului nr. 202/30.10.20 17;
4. Aprobarea modului de va lorificare ş i a preţului de pornire a li citaţiei pentru materialullemnos din partizile
nr.279, 290,307,3 08,332,344, 353, 355, 356,359, 365,374,375 ş i 386;
5. Mandatarea reprezentantului Comunei Vama Buzăului în Adunarea Genera l ă a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară "Aquacov" pentru aprobarea modificării tarifelor serviciulu i public de alimentare cu apă
potabilă ş i canalizare - epurare, practicat de operatorul regional Gospodărie Comuna l ă S.A.;
6. Aprobarea prelungirii, prin act ad iţi ona l , a contractu lui de închiri ere nr. 56/09.01.20 15 ;
7. Aprobarea prelungirii, prin act adiţio n al, a contractu lui de comodat nr. 1405/07.06.2007;
8. Aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 1406/07.06.2007;
9. Aprobarea încheierii unui act aditional la contractul de comodat nr. 536/07.03.2007;
10. Diverse:
a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului ;
b) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăul ui ;
c) Eventuale probleme ridicate de către consilierii locali şi cei l alţi participanţi la şedinţa
Consi liului Local al comunei Vama Buzăului.
Se supune apoi la vot ordinea de zi, în conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 215/200 1
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi comp l etări l e ulterioare, aceasta fiind
aprobată cu unanimitate de voturi.
În conformitate cu prevederile art. 43, al in. ( 1) din Legea nr. 2 15/200 1 privind admin i straţia publică
loca lă. republicată. cu modificările ş i completările ulterioare. prim arul comunei Vama Buzăului supune spre
aprobarea suplimentarea ord in ii de zi cu încă două puncte, anume "Aprobarea încheierii unui acord de
parteneriat între Comuna Vama Buzăului şi Asociaţia "Valea Zimbrilor Vama Buzăului " şi " Aprobarea
acordării, cu titlu gratuit, unei cantită(i de 15 m.st. lemn de foc d-nei Mitiri(ă Maria ". Se supune la vot
sup limentarea ordinii de zi ş i este aprobată cu unanimitate de voturi "pentru".

Toţi

Se propune dezbaterea cu prioritate a punctelor de pe ordinea de zi pentru care sunt
consilierii locali sunt de acord cu această propunere.

prezenţi ş i invitaţi i.

6. Aprobarea prelungirii, prin act

adiţional,

a contractu lui de închiriere nr. 56/09.01.20 15;

Se prezintă proiectul de hotărâre.
Sunt prezentate apoi so licitarea nr. 11/ 16. 11.201 7 provenită de la S.C. Farmacia Levalin S.R.L. şi
înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 5915/ 16.11.2017, referitoare la prelungirea
contractu lui de închiriere nr. 56/09.01.2015, precum şi rapoltltl compart imentului de spec ialitate.
Se dă apoi cuvântul d-nei Mardale Elena, care arată faptul că a fost nevo ită să plătească anul acesta nişte
recalculări la preţul chiriei, precum şi faptul că societatea a suferit pagube constând în defectarea unor aparate
electrice, datorită defecţiunii unui transformator de energie electrică.
De asemenea, d-na Mardale Elena îşi exprimă dorinţa ca perioada de prelungire a contractului de închiriere să
tie mai mare de 3 ani.
la cuvântul dl. primar care arată că în ceea ce priveşte prelungirea contractului de închiriere, referitor la
perioada de 3 ani şi acelaşi preţ al chiriei, din partea Consi liului Local al comunei Vama Buzăului consideră că
nu vor fi obiecţiuni. Prelungirea pe o perioadă mai mare de 3 ani nu este posibilă din punct de vedere legal,
deoarece prelungirea nu poate fi făcută pe o perioadă mai mare decât cea prevăzută în contractul iniţial. De
asemenea, dl. primar face specificarea faptului că acele penalităţi au fost achitate urmare a unor constatări
reali zate de Camera de Conturi Braşov în cadrul misiunii de aud it la Primăria Vama Buzăului. OI. primar o
asigură în continuare pe d-na Mardale Elena de toată bunăvoinţa din partea autorităţilor administraţiei publice
locale în vederea continuării bunei colaborări.
Se propune astfel prelungirea contractului de închiriere pe o perioadă de 3 ani , la acelaşi preţ al chiriei.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi , se supune la vot proiectul de hotărâre ş i este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".

4. Aprobarea modului de valorificare şi a preţului de pornire a licitaţiei pentru materialul lemnos din
partizile nr. 279, 290, 307, 308, 332, 344, 353, 3 55, 356, 359, 365, 374, 375 şi 386;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentată adresa nr. 66 10/ 24.11.20 17 provenită de la Direcţia Silvică Braşov - Ocolul Silvic Teliu
ş i rapot1ul compartimentului de specialitate.
Se dă apoi cuvântul d-lui Gyorgy Tiberiu.
OI. Gyorgy Tiberiu arată că în conformitate cu prevederile legale, până la sfârşitul anu lui trebuie
stabilite partizile care vor fi exploatate în anu l următor. Aşadar, pentru exp loatare "pe picior" s-au propus
partizi le care au în componenţă, preponderent, material răş inos. Preţurile pentru materialul lemnos " pe picior"
sunt preţuri bune, con s id eră dl. Gyorgy Tiberiu, la fel ş i ce le de prestaţie (cuprinse între 80-90 lei/m.c.).
Preţul propus de către Ocolul Silvic Teliu la lemnul de foc pentru populaţie este de 220 lei/m.c. ( 136 lei
m.st.).
La toate aceste preţuri, d 1. Gyorgy Tiberiu arată că trebuie stabi 1ite ni şte procente de creştere (la preţul
prestaţiei) , respectiv micşorare (preţurile " pe picior").
Intervine dl. consilier local Drăgan Ionuţ Bogdan ş i arată că dacă la acest preţ mai adăugăm ş i preţul
transportului lemn ului din rampă şi până la domiciliu , rezultă că un locuitor al comunei Vama Buzăului poate
ach iziţi ona material lemnos ş i de la diferi ţi agenţi econom ici, fără să p l ătească o diferenţă prea mare de preţ,
deci nu cons i deră că preţul de 136 lei/m.st. este un preţ bun ş i avantajos pentru populaţia locală.
OI. primar interv in ă ş i spune că pentru cazurile sociale se poate asigura lemnul de foc la un preţ foarte
mic, iar pentru restul popu l aţiei preţul să fie de 136 lei/m.st. pentru a se evita ş i specula.
OI. consi lier local Drăgan Dorin ia cuvântu l ş i arată că este de cord cu propunerea făcută de dl. primar
pentru cazu rile sociale ş i propune la rândul său ca ş i lemnu l de lucru să tie valorificat tot ca lemn de foc
pentru as igurarea lemnului de foc necesar populaţiei locale, considerând că în acest fel pi erderil e economice
suferite de Comuna Vama Buzăului ar fi nesemnificative, rapot1at la impor1anţa as i gurări i lemnului de foc
către popu l aţia l oca l ă.
Această

propunere răm â n e în aşte ptare, urm ând a se vedea dacă este necesar a fi

pu să

în ap licare.
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OI. primar propune ca toate cererile pentru lemn de foc ce vor ti depuse până la sfârşitul anului 2017, să
fie onorate pe parcursu l anului 2018, toate cererile pentru lemn de foc ce vor fi depuse pe parcursu l an ului
2018, să fi e onorate pe parcursu 1a nu 1ui 20 19.
Consi lierii locali sunt de acord, în princ ip iu, cu preţul de 220 1ei/m.c. pentru lemnul de foc vândut către
populaţia locală.

D-na consilier local Chirilaş Crinuţa Cameli a arată că este important a fi respectată ordinea înreg i strării
cererilor, astfe l încât să poată fi ţinută o evidenţă cât mai clară a acestora.
OI. consilier local Mariş Ioan Nicolae consideră că preţul pentru prestaţie ar trebui să fie de 100 lei/m.c. ,
astfel încât să se evite cazurile în care prestatorii să renunţe la exploatare, lucru cu care ceilalţi consilieri nu
sunt de acord, deoarece ar duce la o creştere a preţului final al lemnului de foc.
Având în vedere faptul că nu su nt obiecţii referitoare la propunerea făcută de Ocolul Sivic Teliu prin
adresa nr. 6610/24.11.2017, dl. primar arată că trebuie identifi cată o soluţie de ajutorare a cazurilor soc iale ş i
trebuie respectată ordinea cronologică a cererilor, în sensul că cereril e pentru lemn de foc ce vor ti depuse
până la sfârşitul anului 2017, să fie onorate pe parcursul anului 2018, toate cererile pentru lemn de foc ce vor
fi depuse pe parcursul anului 2018, să ti e onorate pe parcursul anului 2019. De asemenea, în acest sens se va
întocmi o situaţie centralizatoare a cererilor înregistrate ş i a materialului lemnos acordat pe baza acestor
cereri. Toţi consilierii locali sunt de acord cu aceste propuneri.
Ca şi procent de majorare a preţului prestaţiai , respectiv de micşo rare a preţului lemnului "pe pici or" , se
propune procentul de 10%.
Nemaifiind obiecţiuni sau nec larităţi , se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 12 voturi
" pentru" şi 1 "abţinere".
1. Aprobarea procesului verbal al
din data de 26. 10.20 17;

şedinţei

ordinare a Consiliului Local al comunei Vama

Buzăului ,

Se prezintă proiectul de hotărâre .
Secretarul com unei Vama Buzăului întreabă dacă sunt observaţ ii referitoare la procesul verbal al
şedinţei ordin are a Consiliului Loca l al co mun ei Vama B u zăului , din data de 26. 10.20 17.
Nemaifiind ob i ecţiuni sau n ec l arităţi , se supun e la vot proi ectul de h otărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
2. Aprobarea rect ifi cării bugetului local de ven itur i ş i cheltuieli al Comunei Vama
20 17- secţiunea de dezvo ltare ş i secţ iunea de funcţionare, pe trimestrul IV;

Buzăului

pe anul

Se prezi ntă proiectul de h otărâre.
Sunt prezentate adresa nr. BVR_ TREZ-4471 /23. 11.20 17 provenită de la D.G.R.F.P. Braşov ş i raportul
compartim entului de specialitate.
Sunt prezentate apoi, detaliat, sumele rectificate, capito lele ş i subcapitol ele bugetare rectifi cate, pe
venituri ş i cheltuieli.
Nemaifi ind obiecţiuni sau nec l arităţi , se supune la vot proiectul de h otărâre ş i este ap robat cu
unanimitate de voturi "pentru".
3. Însuş irea Dispoziţiei primarului comunei Vama Buzău lui nr. 202/30. 10.20 17;
Se prezintă proiectul de h otărâre .
Este prezentată Dispoziţia primarului comunei Vama Buzăului nr. 202 din 30.1 O 2017 - privind
aprobarea rectificării bugetului loca l de ven ituri ş i cheltuieli al comunei Vama Buzăului pentru an ul 20 17secţiunea funcţionare, trimestrul IV ş i raportul compartimentu lui de specialitate.
Nemaifiind ob i ecţ iuni sau neclarităţi , se supun e la vot proiectul de h otărâre ş i este aprobat cu
unanimitate de voturi " pentru".
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5. Mandatarea reprezentantului Comune i Vama Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare lnterco munita ră " Aquacov" pentru aprobarea m od ifi căr ii tarifelor serviciu lui public de
al imentare cu apă potabilă ş i canalizare - epurare, practicat de operato rul regional Gospodărie
Comu nală S.A.;
Se prezintă proiectul de hotărâre .
Sunt prezentate: so licitarea nr. 266/03. 11 .20 17 a Asociaţiei de Dezvoltare ln tercomun ita ră
"AQUACOV", înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 5778/08.11.2017 ş i tarifele pentru
serviciu l public de alim entare cu apă potabilă şi de cana lizare-epurare, ce se vor aplica de operatorul regional
Gospodărie Comunală S.A, în conformitate cu valorile cuprinse în Avizul nr. 5 107 18/ 18.10.20 17 emis de
Preşed inte le A.N.R.S.C ..
Nemaifiind ob i ecţiuni sau neclarităţi , se supun e la vot proiectul de h otărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
7. Aprobarea prelungirii, prin act ad iţi on a l , a contractu lui de comodat nr. 1405/07.06.2007;
Se prezintă proiectul de h o tărâre.
Este prezentată so licitarea de prelungire a contractu lui de comodat a d-lui dr. Dănciulescu B. Adrian ,
înregistrată la prim ăria comunei
Vama Buzăul ui cu nr. 5773/08.11.201 7, precum ŞI raportul
compartimentului de spec ial itate.
Se propune perioada de 1 an. Alte propuneri nu mai sunt.
Nemaifiind ob iecţiun i sau n ec l arităţ i , se supune la vot proiectu l de h otărâre Ş I este ap robat cu
un animitate de voturi "pentru".
8. Aprobarea prelungirii , prin act

ad iţion al ,

a contractului de comodat nr. 1406/07 .06.2007;

Se prezintă proiectul de h otărâre.
Este prezentată solicitarea de prelu ngire a contractului de comodat a d-nei dr. Groza Simona Timea,
înreg i strată la pri măria comune i Vama
B u ză ului cu nr.
5421/20.1 0.20 17, precum ş i raportul
compartimentu lu i de specialitate.
Se propune perioada de 1 an. Alte propuneri nu mai sunt.
Nemaifiind obi ecţiuni sau neclarităţi , se supune la vot proiectu l de hotărâre Ş I este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
9. Aprobarea încheierii unui act adit ional la contractul de comodat nr. 536/07.03.2007;
Se prezi n tă proiectu l de hotărâre.
Sunt prezentate: solicitarea provenită de la d-na Pintilie Elena Daniela, înregistrată la primări a comunei
Vama Buzăului cu nr. 5656/0 1.11.20 17, sol icitarea provenită de la Cabinetu l Medical Indi vidual de Med i ci n ă
Dentară dr. Răican Mihaela înregistrată la primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 5926/ 16.11.20 17,
prevederi le contractului de comodat nr. 1536/07.03.2007, încheiat între Comuna Vama Bu ză ulu i ş i Cabi net
Medical Indi vidual de Medicin ă Dentară dr. Răican Mih ae la, precum ş i a actelor ad iţi ona l e la acest con tract.
Nema ifiind obiecţiuni sau n ec l arităţi , se supu ne la vot proi ectul de h otărâre şi este aprobat cu
unan imitate de voturi " pentru".
10. Aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Comuna Vama
Zimbrilor Vama Buzăului ;

Buzăului şi Asociaţia

" Valea

Se prezintă proiectul de hotărâre .
Practic, având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al comune i Vama Buzău l u i nr.
104/29.09.20 17 - privind aprobarea înch iri erii unui patinoar ş i luând în consid erare necesitatea ex i stenţei de
personal care să se ocupe strict de toate operaţiun il e ce decurg din act ivitatea de utili zare a patinoarului ,
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conform scopului pentru care a fost închiriat, precum ş i faptul că asemenea personal nu este di sponib il în
cadrul aparatul de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului , este imperi os necesar să se procedeze la
încheierea unui acord de parteneriat între Comuna Vama Buzăulu i ş i Asociaţia " Valea Zimbril or Vama
Bu zăului ", în vederea as i gu răr ii funcţi o nalităţ ii patinoarului înch iriat în temeiul prevederilor Ho tărârii
Con si 1iului Loca l al comune i Vam a Bu ză u 1u i m en ţion ate mai sus.
Nemaifiind obiecţ iuni sau n eclari tăţ i , se supune la vot proiectul de h otărâre ş i este aprobat cu
unanim itate de voturi " pentru''.
ll. Aprobarea

aco rdări i ,

cu tit lu gratu it, unei

cantităţi

de 15 m.st. lemn de foc d-nei

Mitiri ţă

Maria;

Se prezintă proiectu l de hotărâre .
Este prezentată so licitarea de acordare a unei cantităţ i de 15 m.st. lemn de foc făcută de d-na M it iriţă
Mraia ş i în registrată la Primăria comunei Vama Bu zăulu i sub nr.5747/07.11.2017, precum ş i raportul
compartimentului de special itate.
Nemai fiind o biecţiuni sau necl arităţi, se supune la vot proiectul de h o tă râre ş i este aprobat cu
unanimitate de voturi " pentru".
12. Diverse:
a) Diverse i nformări din partea Primaru lui comunei Vama Buzău l ui ;
b) Analizarea cereri lor ad resate Consili ului Loca l al comune i Vama Bu zău l u i ;
c) Eventuale probleme ridicate de către consilierii local i ş i cei lalti partic i panţ i la
Consi liului Local al comune i Vama Buzăului;

şed i nţa

a) Este prezentat faptu l că este foarte posibil ca obiectivul de investiţi i "Cămin Cultural Bu zăiel ,
comuna Vama Buzăului , j udeţul Braşov" să obţină finanţare prin Compania Naţ i ona lă de Investi ţii
(C.N. I. ), dl. primar urmând să se deplaseze la sediul acestei in st ituţi i pentru a vedea care este
situaţia.

b) Nu sunt.
c) OI. consili er local Drăgan Dorin arată că deszăpez i rea pe străz i le lăturalnice să se facă în aşa fe l
încât să fie lăsate ş i spaţii de ocoli re. De asemenea, dânsul arată că la podu l din zona "Vama de
Sus" este un arbore ce stă să cadă peste linia e l ectrică, sens în care Ocolul Silvic Teliu trebuie să ia
măsuri l e ce se impun, precum ş i faptul că ilum inatul publ ic în zona l ocu i nţei dumnealui nu mai
funcţionează.

Nemaifi ind alte probleme de discutat , preşedinte l e de şedi nţă constată că ordin ea de zi a fos t parc ursă ,
înch ise lu cră r i l e şedinţei ord inare a Co nsil iului Local al comunei Vama Buzăului din data de
29. 11.2017, mu l ţumeşte împreună cu primarul comu nei cons ili eril or locali pentru part icipare ş i pentru
colaborarea la reuşita şed i nţei.
dec l ară

SECR ETA RUL COMUNE I,
Adrian - Constant in GĂ I TAN

~
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