JUDEŢUL BRAŞOV

COMUNA VAMA BUZĂULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi marţi, 09 ianuarie 2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Vama
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 şi secretarul comunei domnul Găitan Adrian Constantin.
Preşedintele de şedinţă constată faptul că şedinţa este statutară.
În conformitate cu dispoziţiile art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, primarul comunei este rugat să prezinte şi să supună spre aprobare
ordinea de zi:
Buzăului,

1. Aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secţiunii de dezvoltare a bugetului local de
venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului, pe anul2017, din excedentul bugetului local;
2. Aprobarea însuşiri i raportului de audit financiar nr. 6094/29.11.2017 şi a Deciziei nr. 43/28.12.2017 ale
Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi Braşov;
3. Aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 139
din 22.12.2017 - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale la nivelul
comunei Vama Buzăului, pentru anul 2018;
4. Aprobarea contractului de comodat având ca obiect distribuirea de europubele locuitorilor comunei
Vama Buzăului;
5. Aprobarea întocmirii unor proiecte tehnice şi a documentaţiilor tehnice pentru obţinerea autorizaţiilor de
construire;
6. Aprobarea depunerii unei cereri de finanţare;
7. 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, în conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta fiind
aprobată cu unanimitate de voturi .

1. Aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al
venituri
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cheltuieli al Comunei Vama Buzău lui ,

secţiunii

de dezvoltare a bugetului local de
pe anul 2017, din excedentul bugetului local;

Se prezintă proiectul de hotărâre.
Sunt date apoi explicaţii le necesare referitoare la operaţiunile ce trebuie efectuate în contabilitate,
operaţiuni care pot fi efectuate numai după adoptarea hotărârii mai sus menţionate, cu indicarea clară a
cuantumului sumei excedentului bugetar pe anul 20 J 7, şi anume 988.521,40 lei.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru" .
2. Aprobarea însuşirii raportului de audit financiar nr. 6094/29.11.2017
43/28. 12.2017 ale Curţii de Conturi a României- Camera de Conturi Braşov;

şi

a Deciziei nr.

Se prezintă proiectul de hotărâre.
Sunt apoi prezentate raportul de aud it financiar nr. 6094/29.11.2017, încheiat în urma acţiunii "Aud it
financiar asupra situaţii lor financiare întocmite la data de 3 1.12.20 16", la Unitatea Administrativ - Teritorială
Comuna Vama Buzău lui, precum şi Decizia nr. 43/28.12.20 17 a Curţi i de Conturi a României- Camera de
Conturi Braşov - privind înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în raport, decizie înaintată către
Consiliul Local al Comunei Vama Buzăului prin adresa Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi
Braşov nr. 3378/28.12.20 17 şi înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 50/05.01.2018.
Faţă de măsura dispusă de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Braşov prin Decizia nr.
43/28.12.2017, se face un scurt istoric al l egislaţiei în domeniu, cu menţionarea faptului că există şi sentinţe
judecătoreşti care contrazic cele dispuse prin această decizie.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi , se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
3. Aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăul ui nr.
139 din 22.12.2017 - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale
la nivelul comunei Vama Buzău lui, pentru anul2018 ;
Se prezintă proi ectul de hotărâre.
Se trece apoi la prezentarea modificărilor propuse a se efectua la Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului
Local al comunei Vama Buzăului nr. 139 din 22.12.2017 - privind stabilirea impozitelor ş i taxelor locale,
precum şi a taxelor speciale la nivelul comunei Vama Buzăului , pentru anul2018.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi , se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi " pentru".
4. Aprobarea contractului de comodat având ca obiect distribuirea de europubele locuitorilor
comunei Vama Buzăului;
Se prezintă proiectul de hotărâre .
Este prezentat contractul de comodat având ca obiect distribuirea de europubele locuitorilor comunei
Vama Buzăului.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi , se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
5. Aprobarea întocmirii unor proiecte tehnice
autorizaţiilor de construire;
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Se prezintă proiectul de hotărâre.
Estre vorba despre întocmirea proiectelor tehnice ş i a documentaţiilor tehnice pentru o bţinerea
autorizaţiilor de construire aferente unor obiective depuse la finanţare prin P.N.D.L. II, anume:
• "Înfiinţare reţea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani şi trotuare în satele
Dăl ghiu, Vama Buzăului şi Acriş, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov;
• " Reabilitare corpuri cl ădire Şcoala G imnazială Vama Buzăului" ;
• "Construire grăd iniţă în satul Acriş , comuna Vama Bu zău l ui".
Pentru obiectivul "Alimentare cu apă a localităţ ii Bu ză i e l din sursa Fortoiş, comuna Vama Buzăului,
judeţul Braşov" această documentaţie a fost deja întocmită.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi , se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".

6. Aprobarea depunerii unei cereri de finanţare;
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Se prezintă proiectul de h otărâre.
Este vorba despre două măsuri de fin anţare derulate prin GAL Curbura Carpaţilor, măsuri pe care
Comuna Vama Buzăului intenţionează să aplice, cea mai importantă fiind aceea prin care se doreşte
achiziţi onarea unui autovehicul multifuncţional, care să fie folosit la deszăpezire pe străzile ş i uliţele
secundare din comuna Vama Buzău lui , autovehicul care să poată fi accesorizat cu multe alte utilaje, spre
exemplu cu: utilaj de tuns iarba şi vegetaţie de pe marginea străzilor, tocător de crengi, etc ..
Al doilea proiect care se intenţionează a fi depus spre finanţare este "Achiziţie dotări pentru activităţi
publice de agrement, informare turist i că şi cu lturale în comuna Vama Buzăului", proiect prin intermediu l
căru ia se doreşte ach iziţionarea unui echipament multifuncţional profesional pentru impri marea de broşuri ,
bannere, afişe, diverse ilustrate, etc ..
Pentru aceste finanţări , suma maximă ce poate fi obţinută este de 50.000 euro/proiect, restul va fi
suportat din bugetul local al Comunei Vama Bu zăului.
Nemaifiind obiecţiuni sau nec l arităţi , 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 cereri lor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului;
c) Eventu ale probleme ridicate de către consilierii locali ş i ce ilalţi participanţi la
Consiliului Local al comunei Vama Buzăului.

şedinţa

a) Este prezentată, cu tilu informative, adresa nr. 5045/08.01.2018 a Ocolul ui Silvic Teliu, referitoare
la punerea la dispoziţia comunităţii locale a cantităţii de 105 m.c. lemn de lucru din specia molid.
b) N u sunt.
c) Nu sunt.
Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şed inţă constată că ordinea de zi a fost parcursă,
închise l ucrări l e şedinţe i extraord inare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de
09.01.2018, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consi lierilor locali pentru participare ş i pentru
colaborarea la reuşita şedinţei.
dec l ară

PREŞEDINTE DE ŞE
Ştefan

*

Viorel G
SECRETARUL COMUNEI,
Adrian -Constantin GĂIT AN
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