
JUDEŢUL BRAŞOV 
COl\11JNA V AMA BUZĂl.JLlJI 
CONS~IUL LOCAL 

PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi joi, 31 ianuarie 2019, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Vama 
Buzăului, la care participă 13 consilieri din totalul de 13 consilieri locali in 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 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 ordinea de zi: 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consi liului Local al comunei Vama Buzăului, din data 
de 21.12.2018; 

2. Stabilirea salariului de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului ş i din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidenţă a Persoanelor al comunei Vama Buzăului; 

3. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al compartimentului de as istenţă socială din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei \'ama Buzăului; 

4. Aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul de salubrizare practicat de operatorul S. C. Salubritatea 
IBSV S.R.L. Întorsura Buzăului ; 

5. Acordarea unui mandat special ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "ISO 
MEDIU" ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALIT ĂŢILOR DIN JUDEŢUL BRAŞOV, cu sediul in 
B-dul Eroilor, nr.5 , cod 500007, Braşov, jud. Braşov, în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 74 din 17 iulie 2018, a Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor,a Legii nr. 249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeuri!or de ambalaje şi a Ordona.11ţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

6. Aprobarea modului de valorificare ş i preţului de pornire a licitaţiei pentru materialullemnos din partizile 
nr. 399, 400, 413,414,415,433, 434, 435, 446,447, 469,473, 492,493,503,509şi523; 

7. Aprobarea închirierii cabinetului stomatologic situat în comuna Vama Buzăului, sat Vama Buzăului , nr. 
375, uliţa "La Dispensar"; 

8. Aprobarea închirierii locuinţei 1, aflată în domeniul public al comunei Vama Buzăului, d-lui Aj. Şef Post 
Tancu Marius Eusehiu, ca locuinţă de serviciu; 

9. Desemnarea persoanei responsabile cu înscrierea datelor în registrul agricol al comunei Vama Buzăului ; 

10. Aprobarea însuşirii de către Consiliul Local a stadiului de completare a registrului agricol al comunei 
Vama Buzăului ş i stabili rea de măsuri pentru eficient izarea activităţi i de înscriere în registrul agri col; 

11. Aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2019, în conformitate cu prevederile 
Legii 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificările ş i completările ulterioare; 

12. 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 ş i ceilalţi participanţi la şedinţa 

Consiliului Local al comunei Vama Buzăului . 
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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 21.12.2018; 

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

şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului , din data de 21.12.2018. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi " pentru". 

2. Stabilirea salariului de bază pentru funcţionarii publici ş i personalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului şi din cadrul Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei Vama Buzăului; 

Se prezintă proiectul de hotărâre . 

Sunt prezentate prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 82 din 
31.07.2018 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale comunei Vama Buzăului, avizul 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 3 8064/2018, înregistrat la Primăria comunei Vama Buzăului 
sub nr. 4454/19.07.2018, după care se trece la prezentarea detaliată a raportului întocmit de Compartimentul 
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, împreună cu anexa 
cuprinzând salariul de bază pentru funcţionarii publici ş i personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului ş i din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidenţă a Persoanelor al comunei Vama Buzăului. 

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

3. Aprobarea Regulamentului de organizare ş i funcţionare al compartimentului de asistenţă socială 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului; 

Se prezintă proiectul de hotărâre . 

Sunt prezentate procesul verbal de control nr. 9495/04.12.2018 al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială, înregistrat la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 6897/04.12.2018, precum şi raportul 
întocmit de Compartimentul as istenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Vama Buzăului, după care se trece la prezentarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
compartimentului de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama 
Buzăului, întocmit în conformitate cu prevederile H. G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru 
de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială ş i a structurii orientative de personal. 

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

4. Aprobarea modificării tarifelor pentru serviciul de salubrizare practicat de operatorul S.C. 
Salubritatea TRSV S.R.L. Întorsura Buzăului; 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Sunt prezentate prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 39/25.11.2008 
privind asocierea Comunei Vama Buzăului cu alte unităţi administrativ - teritoriale, în vederea înfiinţării 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară " IBSV SALUBRITATE", precum ş i adresa nr. 1131/20. 11.2018 a 
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S.C. Salubritatea IDSV S.R.L., înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 131/10.01.2019, în 
care sunt indicate noile tarife. 

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

5. Acordarea unui mandat special ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "ISO 
MEDIU' ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALIT ĂŢILOR DIN JUDEŢUL BRAŞOV, cu 
sediul in B-dul Eroilor, nr.5, cod 500007, Braşov, jud. Braşov, în aplicarea prevederilor 
Ordon~"t}ţei de urgenţă a Gu·vemului nr. 74 din 17 iulie 2018, a Legii nr. 211 /2011 privind 
regimul deşeurilor,a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 
pentru mediu; 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentată adresa nr. 56/21.01.2019 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ISO MEDIU" în 

domeniul salubrizării loca!ităţilor din judeţul Braşov şi înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub 
nr. 514/23.01.2019 prin care se solicită emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului 
de acordare acestei entităţi a unui mandat special prevăzut de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, ale 
Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi ale 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. 

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

6. Aprobarea modului de valorificare ş i preţului de pornire a licitaţiei pentru materialul lemnos din 
partizile nr. 399, 400, 413 , 414, 415, 433, 434, 435, 446, 447, 469, 473, 492, 493, 503, 509 şi 

523; 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentată adresa nr. 7077/G.T./1 0.12.2018 provenită de la Direcţia Silvică Braşov -Ocolul Silvic 

Teliu şi înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 4884/20.08.2018, actele de punere în valoare 
ş i fişele de calcul pentru fiecare partidă în parte. 

În urma analizării ş i dezbaterilor din plenul şedinţei, se stabilesc următoarele: 
1. modalitatea de valorificare "în prestaţie" a materialului lemnos din partizile nr. 399, nr. 400, nr. 414, 

nr. 415, nr. 433, nr. 434, nr. 447, nr. 473, nr. 492, nr. 493, nr. 509 şi nr. 523. 
2. preţul prestaţiei de exploatare pentru partizile menţionate la art. 1, astfel: 

Pentru partida nr. 399- preţul prestaţiei de exploatare este de 85,1 O leilm.c. ; 
Pentru partida nr. 400 - preţul prestaţiei de exploatare este de 94,72 lei/m.c. ; 
Pentru partida nr. 414 - preţul prestaţiei de exploatare este de 90,00 lei/m.c.; 
Pentru partida nr. 415 - preţul prestaţiei de exploatare este de 82,44 lei/m.c. ; 
Pentru partida nr. 433- preţul prestaţiei de exploatare este de '80,00 lei/m.c.; 
Pentru partida nr. 434 - preţul presta ţi ei de exploatare este de 119,00 lei/m.c. ; 
Pentru partida nr. 447 - preţul prestaţiei de exploatare este de 96,42 lei/m.c.; 
Pentm partida nr. 473 - preţu l prestaţiei de exploatare este de 100,00 lei/m.c.; 
Pentru partida nr. 492- preţul prestaţiei de exploatare este de 95,00 lei/m.c. ; 
Pentru partida nr. 493 - preţul prestaţiei de exploatare este de 100,00 lei/m.c. ; 
Pentru partida nr. 509- preţul prestaţiei de exploatare este de 90,00 lei/m .c.; 
Pentru partida nr. 523- preţul prestaţiei de exploatare este de 91,09lei/m.c.; 

3. în situaţia în care pentru tarifele prestaţiei de exploatare menţionate la pct. 2 nu vor fi depuse oferte, 
se aprobă majorarea acestora cu un procent de 10%. 

4. modalitatea de valorificare " pe picior" a materialului lemnos din partida nr. 413, nr. 435, nr. 446, nr. 
469 şi nr. 503. 
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5. preţul de pornire a licitaţiei pentru valorificarea materialului lemnos din partizile menţionate la pct. 4, 
astfel: 

Pentru partida nr. 413 - preţul de pornire a licitaţiei este de 170,00 lei/m.c.; 
Pentru partida nr. 435- preţul de pornire a Iicitaţiei este de 250,00 lei/m.c.; 
Pentru partida nr. 446- preţul de pornire a Iicitaţiei este de 110,00 lei/m.c.; 
Pentru partida nr. 469- preţul de pornire a licitaţiei este de 140,00 lei/m.c.; 
Pentru partida nr. 503- preţul de pornire a licitaţiei este de 130,00 lei/m.c.; 

6. exploatarea partizilor nr. 469 şi 503 se va efectua în mod obligatoriu în perioada noiembrie 2019 -
decembrie 2019, impunându-se un termen minim necesar exploatării ce '\l'a fi comunicat Primăriei comunei 
Vama Buzăului. 

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

7. Aprobarea închirierii cabinetului stomatologic situat în comuna Vama Buzăului, sat Vama 
Buzăului, nr. 375, uliţa "La Dispensar"; 

Se prezintă proiectul de hotărâre . 

Este prezentată situaţia de fapt, după care se trece la o prezentare detaliată a caietului de sarcini. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre ş i este aprobat cu 9 voturi 

"pentru" şi 4 "abţineri". 

8. Aprobarea închirierii locuinţei I, aflată în domeniul public al comunei Vama Buzăului, d-lui Aj. 
Şef Post Iancu Marius Eusebiu, ca locuinţă de serviciu; 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentată cererea d-lui Aj. Şef Post Iancu Marius Eusebiu cu domiciliul în corn. Vipereşti, sat 

Tronari, jud. Buzău, înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 171 /11.01.2019, referitoare Ia 
încheierea unui contract de închiriere pentru locuinţa I, aflată în domeniul public al comunei Vama Buzăului, 
după care se trece la prezentarea raportului întocmit de compartimentul de specialitate. 

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

9. Desemnarea persoanei responsabile cu înscrierea datelor în registrul agricol al comunei Vama 
Buzăului; 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este vorba despre desemnarea d-nei Buzea Dona - referent în 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" . 

10. 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 raportul 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". 
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11. Aprobarea planului de acţiuni şi l ucrări de interes local aferent anului 2019, în conformitate cu 
prevederile Legii 416/2001 -privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Sunt apoi prezentate raportul întocmit de Compartimentul asistenţă social din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului ş i planul de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 
2019. 

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

12. 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 cei lalţi participanţi la şedinţa 

Consiliului Loca! al comunei Vama Buzăului. 

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

SECRET ARUL COMUNEI, 
Adrian - Constantin GĂIT AN 

~ 
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