JUDEŢUL BRAŞOV

COMUNA V AMA BUZĂULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi joi, 25 iulie 2019, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, la
11 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie. Lipsesc domnii consilieri locali
Comăniţă Radu şi Popica Ioan.
Participă la şedinţa Consiliului Local al comunei Vama Buzăului primarul comunei domnul Chirilaş
Tiberiu Nicolae, secretarul comunei domnul Găitan Adrian Constantin.
Preşedintele de şedinţă constată faptul că şedinţa este statutară.
În conformitate cu dispoziţiile art. 135, alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
se prezintă şi se supune spre aprobare ordinea de zi:
care

participă

1. Aprobarea situaţiilor financiare şi a contului de execuţie a bugetului local al Comunei Vama Buzăului, la
data de 30.06.2019;
2. Aprobarea schimbării denumirii unor imobile - clădiri aflate în proprietatea Comunei Vama Buzăului;
3. Aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui imobil aflat în proprietatea publică a Comunei Vama
Buzăului, în vederea înfiinţării sediului Postului de Jandarmi Montan Vama Buzăului;
4. Aprobarea acordării mandatului special Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a
Transportului Public Braşov pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport persoane în
unitatea administrativ-teritorială Comuna Vama Buzăului;
5. Aprobarea amenajării staţiilor pentru transportul public local de călători la nivelul comunei Vama
Buzăului;

6. Aprobarea efectuării lucrărilor de întreţinere/reparaţie a drumurilor de interes local de la nivelul comunei
Vama Buzăului;
7.. Aprobarea documentaţiei tehnico- econom ică aferentă obiectivului "Amenajare parcare în zona turistică
Urlătoarea, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov";
8. Aprobarea majorării tari fu lui de exploatare pentru partizile nr. 3 74 şi 400 şi aprobarea valorificării ca
masă Iemnoasă pe picior a materialului lemnos din partizile nr. 433, 447 ş i 523;
9. Aprobarea valorificării prin licitaţie publică a lemnului de lucru (răşinoase) - bile, manele - rezultat din
partizile constituite în fondul forestier al Comunei Vama Buzăului şi care nu a putut fi valorificat prin
vânzarea directă către populaţia locală ;
10. Aprobarea înfiinţării unui post contractual în cadrul compartimentului "Gospodărire" din aparatul de
specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului;
11. Aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de material lemnos, specia răşinoase, d-lui Oţelaş
Dumitru;
12. 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;
13. Aprobarea organizării Festivalului Naţional de Folk "Vama de Ia Munte";
14. 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.
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Se supune apoi la vot ordinea de zi, aceasta fiind

aprobată

1. Aprobarea s ituaţiilor financiare şi a contului de
Buzăului , la data de 30.06.2019;

cu unanimitate de voturi.

execuţie

a bugetului local al Comunei Vama

Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este apoi prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre şi raportul Biroului Buget contabilitate, Taxe şi impozite, Colectare creanţe, Patrimoniu, după care se trece la o prezentare detaliată a
situaţiilor financiare şi a contului de execuţie a bugetului local al Comunei Vama Buzăului, la data de
30.06.2019.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".

2. Aprobarea

schimbării

denumirii unor imobile-

clădiri

aflate în proprietatea Comunei Vama

Buzăului;

Se prezintă proiectul de hotărâre .
Este prezentat referatul de aprobare a l proiectului de hotărâre şi raportul Biroului Buget - contabilitate,
Taxe şi impozite, Colectare creanţe, Patrimoniu.
Practic, este vorba despre schimbarea denumirii unor imobile - clădiri aflate în proprietatea Comunei
Vama Buzăului, după cum urmează:
a) imobilul - clădire denumit "Brutărie şi Anexă", înscris în domeniul privat al Comunei Vama
Buzăului la poziţia 8, va fi redenumit "C lădire de Birouri";
b) imobilul - clădire denumit "Club Sătesc", înscris în domeniul public al Comunei Vama
Buzăului la poziţia 107, va fi redenumit "Post de Jandarmi Montan Vama Buzăului".
Motivaţia schimbării denumirii acestor imobile o constituie schimbarea destinaţiei acestora.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi " pentru".

3. Aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui imobil aflat în proprietatea publică a Comunei
Vama Buzăului, în vederea înfiinţării sediului Postului de Jandarmi Montan Vama Buzăului ;
Se prezintă proiectul de hotărâre .
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre şi raportul compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, după care este prezentată adresa nr.
1410936/2019 a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean "Nicolae Titulescu" Braşov, adresă înregistrată la
Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 3 994/2019.
Practic, prin proiectul de hotărâre se supune aprobării darea în folosinţă gratuită a imobilului - clădire
denumit "Post de Jandarmi Montan Vama Buzăului", înscris în domeniul public al Comunei Vama Buzăului
la poziţia 107, situat în comuna Vama Buzăului , satul Vama Buzăului, nr. 378, judeţul Braşov, începând cu
data de 01.08.2019, precum şi efectuarea lucrărilor de amenajare a imobilului clădire menţionat la art. 1
(conform adresei nr. 1410936/2019 a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean "Nicolae Titulescu" Braşov),
inclusiv dotarea acestuia cu mobilier şi centrală termică.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi " pentru".

4. Aprobarea acordării mandatului special Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă
a Transportului Public Braşov pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport
persoane în unitatea administrativ-teritorială Comuna Vama Buzăului;
Se prezintă proiectul de hotărâre .
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Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre şi raportul compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului.
Sunt date detaliile necesare referitoare la mandatul special ce se propune a se acorda Asociaţiei
Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov pentru delegarea gestiunii
serviciului public de transport persoane în unitatea administrativ-teritorială Comuna Vama Buzăului .
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
5. Aprobarea amenajării
Vama Buzăului;

staţi ilor

pentru transportul public local de

călători

la nivelul comunei

Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre şi raportul compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului.
Se supune dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al comunei Vama Buzăului amenajarea staţiilor
pentru transportul public local de călători la nivelul comunei Vama Buzăului, astfel:
• asigurarea adăposturilor pentru călători colatate cu obiectivele turistice din comuna Vama
Buzăului;

• marcajele rutiere aferente staţi ilor bus;
• semnalizarea prin indicatoare rutiere a staţii lor bus;
• platforme betonate aferente staţi ilor bus.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de
unanimitate de voturi " pentru".
6. Aprobarea efectuării lucrărilor de
nivelul comunei Vama Buzăului ;

întreţinere/reparaţie

hotărâre şt

este aprobat cu

a drumurilor de interes local de la

Se prezintă proiectul de hotărâre .
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre şi raportul compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului .
Este vorba despre efectuarea lucrărilor de întreţinere/reparaţie a drumurilor de interes local de la nivelul
comunei Vama Buzăului, respectiv:
• plombarea şi colmatarea drumurilor de interes local asfaltate;
• realizarea de marcaje rutiere longitudinale (axial- delimitări de benzi), transversale (treceri
de pietoni) şi diverse (staţi i bus, parcare inclusiv pentru persoane cu handicap) a drumurilor
de interes local asfaltate;
• pietruirea străzi lor de interes local neasfaltate,
precum şi de achiziţionarea directă a lucrărilor menţionate mai sus, a materialelor necesare (piatră spartă şi
sort) şi închirierea de utilaje specifice în vederea realizării acestor lucrări.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi " pentru".
7. Aprobarea documentaţiei tehnica - econom ică aferentă obiectivului " Amenajare parcare în
zona turistică Urlătoarea, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov" ;

Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre şi raportul compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului.
Este apoi prezentată documentaţia tehnica - economică aferentă obiectivului "Amenajare parcare în
zona turistică Urlătoare, comuna Vama Buzăului,judefUl Braşov" întocmită de către S.C. Hidroget S.R.L. .
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi " pentru".
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8. Aprobarea
valorificării

majorării

ca

tarifului de exploatare pentru partizile nr. 374 şi 400 şi aprobarea
pe picior a materialului lemnos din partizile nr. 433 , 447 şi

masă lemnoasă

523;
Având în vedere faptul că până la data şedinţei Consiliului Local al comunei Vama Buzău lui una dintre
aceste partizi a fost adjudecată, precum şi faptul că Ocolul Silvic Teliu nu a transmis către Primăria comunei
Vama Buzăului, în termen, o înştiinţare în acest sens, în conformitate cu prevederi le art. 136, alin. (11) din
O.U. G. nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, iniţiatorul acestuia îl retrage de pe ordinea de zi.
9. Aprobarea valorificării prin licitaţie publică a lemnului de lucru (răşinoase) - bile, manelerezultat din partizile constituite în fondul forestier al Comunei Vama Buzăului ş i care nu a
putut fi valorificat prin vânzarea directă către populaţia locală;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului , precum şi adresa Direcţiei Silvice
Braşov- Ocolul Silvic Teliu nr. 5858/06.06.2019, înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr.
3199/06.06.2019.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
10. Aprobarea înfiinţării unui post contractual în cadrul compartimentului
aparatul de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului ;

"Gospodărire"

din

Se prezintă proiectul de hotărâre.
Sunt prezentate: referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, prevederile contractului de finanţare
nr. C1920074X2183708035506/04.12.2018, încheiat între Comuna Vama Buzăului şi Agenţia pentru
Finanţarea Investiţiilor Rurale (A.F.I.R.), având ca obiect "Achiziţie autoutilitară pentru deszăpezire în
comuna Vama Buzăului" şi adresa nr. 6460/02.05.2019 a Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, adresă
înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 2955/23.05.2019 şi prin care ni se comunică număru l
maxim de posturi pentru anul 2019 (24 de posturi).
Practic, este vorba despre angajarea unui şofer calificat să opereze pe autoutilitara ce urmează a fi
achiziţionată de către Comuna Vama Buzăului.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
11. Aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a unei
lui Oţelaş Dumitru;

cantităţi

de materiallernnos, specia

răşinoase,

d-

Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului , solicitarea făcută de d-ul Oţelaş
Dumitru şi înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 3716/08.07.2019, precum ş i Ancheta
socială efectuată la domiciliul solicitantului.
Se propune acordarea cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 5 m.c. material lernnos specia răţinoase (lemn
pentru construcţii), d-lui Oţelaş Dumitru, domiciliat în comuna Vama Buzăului, satul Acriş, nr. 223A, judeţul
Braşov.

Nemaifiind obiecţiuni sau
unanimitate de voturi " pentru".

neclarităţi,

se supune la vot proiectul de

hotărâre şi

este aprobat cu
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12. Aprobarea însuşiri i 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 de aprobare al proiectului de hotărâre şi raportul compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune Ia vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi " pentru".
13. Aprobarea organizării Festivalului Naţional de Folk " Vama de la Munte";
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre şi raportul compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului.
Sunt date toate detaliile ce privesc organizarea ş i desfăşurarea acestui festival national de folk.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi " pentru".
14. Diverse:
b) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului ;
b) Analizarea cererilor adresate Cons iliului Local al comunei Vama Buzău lu i;
c) Eventuale probleme ridicate de către consilierii locali şi ceilalţi participanţi la şedinţa
Consiliului Local a l comunei Vama Buzăului.
a) Dl. primar face o informare referitoare la proiectul "Gastro Local, iniţiativa "Gastro Local",
simbolul acesteia, regulile care trebuie respectate, etc., după care face o trecere în revistă a tuturor
obiectivelor de investiţii şi stadiul în care se află fiecare dintre acestea.
b) Nu sunt.
c) Nu sunt.
Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă constată că ordinea de zi a fost parcursă,
declară închise lucrări le şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de
25.07.2019, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare şi pentru
colaborarea la reuşita şedinţei .

Constantin VOINEA
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SECRETARUL COMUNEI,
Adrian - Cons tin GĂIT AN
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