
JUDEŢUL BRAŞOV 

COMUNA VAMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi vineri, 16 februarie 2018, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Vama 
Buzăului, la care participă 12 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie. Lipseşte dl. consilier local 
Drăgan Ionuţ Bogdan. 

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 şi dă cuvântul d-lui primar pentru a 

prezenta ordinea de zi. 
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: 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, din data 
de 22.12.20 17; 

2. Aprobarea procesului verbal al şed inţei extraordinare a Consiliulu i Local al comunei Vama Buzăului, 
din data de 09.01.2018; 

3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, 

din data de 13.02.2018; 
4. Aprobarea utilizării în anul 2018, a excedentului anual al bugetului local în sumă de 988.521,40 lei, 

pentru secţiunea de dezvoltare din cadrul bugetului local al Comunei Vama Buzăului; 
5. Aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pentru anul2018; 
6. Aprobarea balanţe i de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, întocmită de către Ocolul Silvic Teliu în baza 

contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului; 
7. Aprobarea modificării procedurii privind asigurarea lemnului de lucru cu diametru! la capătul gros de 

maximum 24 cm., pentru realizarea de construcţii ş i a lemnului pentru încălzirea locuinţei; 
8. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Cămin Cultural Buzăiel, comuna 

Vama Buzăului, judeţul Braşov"; 
9. Aprobare întocmire amenajament si lvic şi descriere vegetaţie forestieră; 
10. Aprobarea închirierii, prin licitaţie, a imobilului Brutărie, proprietate privată a Comunei Vama Buzăului, 

situat în comuna Vama Buzăului, sat Vama Buzăului, nr. 380, judeţul Braşov; 
11. Aprobarea prelungirii, prin act ad iţional , a unui contract de închiriere; 
12. Aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2018, în conformitate cu 

prevederile Legii 416/2001 -privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
13. Aprobarea utilizării în mod gratuit a patinoarului de către locuitorii comunei Vama Buzăului; 
14. Aprobarea acordării , cu titlu gratuit, a unei cantităţi lemn de foc; 
15. Aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare; 
16. Aprobarea însuşirii de către Consiliul Local a stadiului de completare a registrului agricol al comunei 

Vama Buzăului şi stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activităţi i de înscriere în registrul agricol; 
17. Analizarea cererii doamnei Popica Mihaela - reprezentant legal S.C. Vama Games S.R.L., înregistrată la 

Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 791105.02.2018; 
18. 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 consili erii locali şi ce ilalţi 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 procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului , 

din data de 22.12.2017; 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Secretarul comunei Vama Buzăului întreabă dacă sunt observaţii referitoare la procesul verbal al 

şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului , din data de 22.12.2017. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei 
Vama Buzăului, din data de 09.01.2018; 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Secretarul comunei Vama Buzăului întreabă dacă sunt observaţii referitoare la procesul verbal al 

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului , din data de 09.01.2018. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi , se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru" . 

3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei 
Vama Buzăului, din data de 13.02.2018; 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Secretarul comunei Vama Buzăului întreabă dacă sunt observaţii referitoare la procesul verbal al 

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, din data de 13.02.2018. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 

4. Aprobarea utilizării în anul 2018, a excedentului anual al bugetului local în sumă de 988.521,40 
lei, pentru secţiunea de dezvoltare din cadrul bugetului local al Comunei Vama Buzăului; 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Este prezentat referatul întocmit de biroul buget local - contabilitate - financiar. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre ŞI este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 

5. Aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pentru anul2018; 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Sunt apoi date câteva explicaţii referitoare la componentele bugetului, veniturile şi cheltuielile, care sunt 

împărţite pe cele două secţiuni, secţiunea de dezvoltare şi secţiunea de funcţionare. Se face specificarea 
faptului că bugetul local al Comunei Vama Buzăului aferent anului 2018 este mult mai mare decât cel pentru 
anul 2017, fiind în cuantum de aproximativ 38.000 mii lei ,datorită finanţărilor obţinute de Comuna Vama 
Buzăului prin A.F.I.R. şi prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (P.N.D.L. II). 

Se trece apoi la prezentarea veniturilor, sens în care sunt prezentate adresele Direcţiei Generale 
Regionale a Finanţelor Publice Braşov nr. BVR_TREZ-254/1 0.01.2018, nr. BVR_TREZ-1279/06.02 .2018 şi 
nr. BYR_TREZ-1267/06.02.2018, precum şi adresa Consiliului Judeţean Braşov nr. 1369/30.01.2018. 
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Veniturile sunt compuse din veniturile alocate conform adreselor menţionate anterior, veniturile proprii 
şi sumele alocate direct de la bugetul de stat. 

Pentru fiecare categorie de venituri este indicat cuantumul, precum şi destinaţia, unde este cazul. De 
asemenea, se face specificarea faptului că salariile cadrelor didactice nu mai trec, începând cu anul 2018, prin 
bugetul local, acestea vor fi acordate direct de la bugetul de stat. 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov limitează veniturile proprii ale Comunei Vama 
Buzăului, pentru anul 2018, la nivelul prevederilor bugetare pentru anul 2017, adică la cuantumul de 1.363 
mii lei, însă, dacă veniturile proprii vor depăş i acest cuantum, se va face o rectificare bugetară pe plus. 

Sunt prezentate apoi alocările directe de la bugetul de stat. 
Totalul veniturilor, cu excedentul bugetar în cuantum de 988,52 mii lei, este de 6.130 mii lei , la care se 

adaugă finanţările de la A.F.I.R. (1251,69 mii lei) şi finanţările prin P.N.D.L. II (30.661,32 mii lei), rezultând 
un cuantum total venituri de 38.043,53 mii lei. 

În ceea ce priveşte cheltuielile, acestea se împart pe capitole, subcapitole, alineate şi subalineate. Fiecare 
capitol bugetar are 3 componente, anume: cheltuieli de funcţionare, cheltuieli cu bunuri şi servicii şi 

cheltuieli de capital. 
Înainte de prezentarea detaliată a cheltuielilor, se face o prezentare a prevederilor O.U.G. nr. 90/2017 

privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea ş i completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene. 

Este apoi prezentat fiecare capitol bugetar în parte, cu indicarea clară a sumelor pe fiecare componentă. 
Nefiind neclarităţi, se trece la prezentarea detaliată a obiectivelor de investiţii pentru anul 2018, conform 

Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din proiectul de hotărâre. 
D-na consilier local Chirilaş Crinuţa Camelia propune ca pe parcursul anului 2018 să se efectueze unele 

reparaţii curente în interiorul Dispensarului medical uman, în principal zugrăveli şi schimbarea centralei 
termice, propunere cu care toţi consilierii locali sunt de acord. 

Totalul veniturilor minus totalul cheltuielilor este O. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 

6. Aprobarea balanţei de venituri şi cheltuieli pe anul2017, întocmită de către Ocolul Silvic Teliu în 
baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului; 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentată adresa nr. 5142/29.01.2018 şi înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 

553/30.01.2018 prin care se înaintează Primăriei Comunei Vama Buzăului "Balanţa de venituri şi cheltuieli 
pentru anul2017" întocmită de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului nr.l83/23.02.2004 şi a actelor 
adiţionale la acest contract de administrare a suprafeţei de 4.679,55 ha fond forestier proprietate a comunei 
Vama Buzăului . 

Se trece apoi la prezentarea detaliată a balanţei de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 întocmită de 
către Ocolul Silvic Teliu. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi , se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi " pentru" . 

7. Aprobarea modificării procedurii privind asigurarea lemnului de lucru cu diametru! la capătul 
gros de maximum 24 cm., pentru realizarea de construcţii ş i a lemnului pentru încălzirea 
locuinţei ; 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Practic, este vorba despre modificarea modelului de cerere pentru alocarea spre vânzare a lemnului de 

lucru cu diametru) la capătul gros de maximum 24 cm., pentru realizarea de construcţii şi a lemnului pentru 
încălzirea locuinţei. 
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Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi "pentru". 

8. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Cămin Cultural Buzăiel , 
comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov"; 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat studiul de fezabilitate- "Construire Cămin Cultural Buzăiel, comuna Vama Buzăului, 

judeţul Braşov", elaborat de către S.C. Logic Soft S.R.L. Braşov, precum ş i indicatorii tehnica- economici 
pentru obiectivul "Construire Cămin Cultural Buzăiel, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov", valoarea 
totală a investiţiei fiind în cuantum de 1.035.670 lei fără T.V.A. şi de 1.232.447 lei cu T.V.A. inclus, iar 
V(C+M)= 787.297 lei fără T.V.A .. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre ş i este aprobat cu 
unanimitate de voturi "pentru". 

9. Aprobare întocmire amenajament silvic şi descriere vegetaţie forestieră; 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este vorba despre întocmirea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate a Comunei Vama 

Buzăului, UB II Vama Buzăului, pentru amenajamentul existent de 617,3 ha, precum şi pentru vegetaţia 
forestieră cu consistenţă mai mare de 0,4 care se va introduce în fondu l forestier, de pe păşunile proprietate 
privată ale Comunei Vama Buzăului, precum şi de identificarea, delimitarea, descrierea, determinarea 
caracteristicilor dendrometrice şi a soluţiilor de gospodărire a arboretelor şi vegetaţiei forestiere situate pe 
pajiştile proprietate privată a Comunei Vama Buzăului, care se vor folosi pentru întocmirea amenajamentului 
pastoral al U.A.T. Comuna Vama Buzăului. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi "pentru". 

10. Aprobarea închiderii, prin licitaţie, a imobilului Brutărie, proprietate privată a Comunei Vama 
Buzăului, situat în comuna Vama Buzăului , sat Vama Buzăului , nr. 380, judeţul Braşov; 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat Caietul de sarcini şi raportul de evaluare întocmit în acest sens. 
Perioada propusă pentru închiriere este de 1 O ani, iar preţul de pornire a licitaţiei propus este de 6,8 

lei/m.p./an, conform raportului de evaluare. 
Toţi consilierii locali sunt de acord cu preţul de pornire a licitaţiei, iar pentru perioada de închiriere de 

10 ani sunt 9 voturi "pentru". 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 

11. Aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a unui contract de închiriere; 

Se prezintă proiectul de hotărâre . 

Este prezentată solicitarea înregistrată la primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 56/05.01.2018 a 
P .F .A. Dr. Puiu Constantin Vi orei, referitore la prelungirea contractului de închiriere nr. 349/03.02.201 O, 
încheiat între Comuna Vama Buzăului ş i P.F.A. Dr. Puiu Constantin Viorel. 

Perioada propusă pentru prelungirea contractului de închiriere menţionat mai sus este de 3 ani, 
propunere cu care toţi consilierii locali sunt de acord. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi , se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi "pentru". 
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12. Aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2018, în conformitate cu 
prevederile Legii 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul întocmit de compartimentul de asistenţă socială, precum şi planul de acţiuni şi 

lucrări de interes local aferent anului 2018, în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 - privind venitul 
minim garantat, cu modificările ş i completările ulterioare. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi "pentru". 

13. Aprobarea utilizării în mod gratuit a patinoarului de către locuitorii comunei Vama Buzăului; 

Se prezintă proiectul de hotărâre . 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi "pentru". 

14. Aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a unei cantităţi lemn de foc; 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Sunt date detaliile necesare în ceea ce priveşte motivarea iniţierii acestui proiect de hotarâre, după care 

este prezentată adresa Direcţiei Silvice Braşov - Ocolul Silvic Teliu, adresă prin care este înaintat către 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului tabelul cuprinzând persoanele propuse pentru despăgubiri. Se 
propune acordarea unei cantităţi cuprinse între 5 m.st. - 1 O m. st. lemn de foc, funcţie de paguba produsă 
terenului. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi , se supune la vot proiectul de hotărâre ş i este aprobat cu 
unanimitate de voturi "pentru". 

15. Aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare; 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Sunt date detaliile necesare referitoare la acordarea acestui ajutor de înmormântare, cu prezentarea 
documentelor întocmite în acest sens. Suma propusă este de 500 lei. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi "pentru". 

16. Aprobarea însuşirii de către Consiliul Local a stadiului de completare a registrului agricol al 
comunei Vama Buzăului şi stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere în 
registrul agricol ; 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul întocmit de compartimentul registru agricol din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Vama Buzăului. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi , se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 

17. Analizarea cererii doamnei Popica Mihaela - reprezentant legal S.C. Vama Games S.R.L., 
înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 791/05.02.2018; 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentată adresa înregi strată la Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 791 /05.02.2018, provenită 

de la Popica Mihaela - reprezentant legal S.C. Vama Games S.R.L. şi prin care se solicită alocarea unei 
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suprafeţe de teren în incinta Rezervaţia "Valea Zimbri lor- Vama Buzăului", în vederea amenajării unei arene 
pentru desfăşurarea jocului de " laser tag outdoor". 

Practic, prin acest proiect de hotărâre se propune ca autoritatea deliberativă, Consiliul Local al comunei 
Vama Buzăului , să îşi exprime acordul în sensul amplasării şi amenajării de către S.C. Vama Games S.R.L. , 
cu sediul în comuna Vama Buzăului , satul Acriş, nr. 16A, judeţul Braşov , CUI 38201222, a unei arene pentru 
desfăşurarea jocului de " laser tag outdoor" în incinta Rezervaţia " Valea Zimbri lor- Vama Buzăului". Toţi 
consilierii locali sunt de acord cu această propunere. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi "pentru" . 

18. 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 

Consi liului Local al comunei Vama Buzăului. 

a) Nu sunt. 
b) Nu sunt. 
c) 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 
16.02.2018, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare şi pentru 
colaborarea la reuşita şedinţei . 

SECRETARUL COMUNEI, 
Adrian -Con an tin GĂIT AN 

r 
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