
JUDEŢUL BRAŞOV 

COMUNA VAMA BUZĂULUI 
CONSILI UL LOCAL 

PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi miercuri , 20 decembr ie 20 17, în şedinţa de în dată a Consili ul ui Local al comunei Vama 
Buzăului , la care participă 9 consi lieri din totalul de 13 consi lieri locali în funcţie. Lipseşte motivat dl. 
consilier local Ionescu Vasile (i nternat în spital) ş i lipsesc nemoti vat domnii consilie ri local i Bularca 
Constantin Sebastian, Voinea Constantin ş i Zahari e Ionel. 

Participă la şedi nţa Consiliului Local al com unei Vama Buzău lu i primarul comunei domnul Ch iri laş 

Tiberiu Nicolae şi secretarul comunei domnul Gă itan Adrian Constantin. 
Preşedintele de şed inţă constată faptu l că şed inţa este statuta ră ş i dă cuvântul d-lu i primar pentru a 

prezenta ord inea de zi. 
În conformitate cu d ispoz i ţ iil e art. 43 din Legea admini straţiei publice locale nr. 2 15/2001 , republ icată, 

cu mod ificările ş i comp letările ulterioare, primarul comunei este rugat să prezinte şi să supună spre aprobare 
ordinea de zi: 

1. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri ş i cheltuiel i al Comunei Vama Buzău lu i pe anul 
2017- secţiunea de dezvoltare ş i sec ţi unea de fun cţ ionare, pe trimestrul IV; 

2. Diverse: 
a) Diverse informări din partea Primarul ui comunei Vama Buzăulu i; 

b) Analizarea cereri lor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăulu i ; 

c) Eventuale probleme ridicate de către consilierii locali ş i cei l alţi partici panţi la şedi nţa 

Consiliului Local al comunei Vama Buzăului ; 

Se supune apoi la vot ordinea de zi, în conformi tate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publ ică loca l ă, republicată, cu modificările şi comp l etări le ulterioare, aceasta fiind 
aprobată cu unanimitate de voturi . 

1. Aprobarea rectificării bugetulu i local de ven ituri ş i cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 
20 17 -secţiunea de dezvoltare ş i sec ţi unea de funcţionare , pe trimestrul 1 V; 

Se prez intă proiectul de hotărâre. 
Este prezentată adresa nr. 18617/ 15.1 2.20 17 prove nită de la Consiliul Judeţean B raşov ş i înreg i strată la 

Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 6477/19. 12.20 17, după care este prezentat raportu l biroului buget 
local - contabilitate- financiar. 

Se trece apoi la prezentarea sumelor rectificate ş i a capitolelor bugetare supuse rect i ficării . 

Practic, suma primită de la Consiliul J udeţean Braşov pentru reabi litarea unui tronson de drum comunal , 
cu o lungime de 4,35 km, este neîndestulătoare pentru demararea vreunei lucrări de reabilitare a acestuia, plus 
că până la sfârş itul anulu i mai sunt câteva zil e. Aşadar, pentru a se evita ca această sumă (500.000 lei) să fie 
pre luată la bugetu l de stat la sfârşitul anulu i. va ti returnată Consiliului J ud eţean Braşov pentru acoperirea 
unor alte cheltuiel i necesare. 

O altă rectificare o constituie cea ven ită prin adresa BVR_TREZ-49 14/19.12.20 17 şi care priveşte 
acordarea sumei de 12.000 lei la bugetul loca l al Comunei Vama Buzău l ui, pentru acordarea unor drepturi de 
natură sa l a ri a lă personalu lui din învăţământ. 

A treia rectificare priveşte suma de 13.800 lei, sumă cu care Comuna Vama Buzău lui pat1icipă la 
majorarea capitalul ui socia l al S.C. Hidro- Sai Corn S.R.L .. 

Nemaifi ind ob iecţiuni sau nec larităţ i , se supune la vot proiectu l de h otărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi "pentru". 



1. Diverse: 
a) Diverse inform ăr i din partea Primarului comunei Vama Buzăului ; 

b) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzău lui ; 

c) Eventuale probleme ridicate de către consil ierii locali şi cei la lţi pat1icipanţi la şedinţa 
Consi liului Local al comunei Vama Buză ului ; 

a) Nu sunt. 
b) Nu sunt. 
c) Nu sunt. 

Nemaifiind alte probleme de di scutat, preşedintele de şedinţă con stată că ordinea de zi a fost parcursă, 
declară închise lucrări l e şedinţe i de îndată a Consiliulu i Local al comunei Vama Buzăului din data de 
20. 12.20 17, mulţumeşte împreună cu primarul comun ei consil ierilor locali pentru participare ş i pentru 
colaborarea la reuşita şed inţei. 

SECRETARUL COMUNEI, 
Ad rian - Constantin GĂIT AN 
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