JUDEŢUL BRAŞOV

COMUNA V AMA BUZĂULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi vineri, 23 august 2019, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Vama
la care participă 11 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie. Lipsesc domnii consilieri
locali Borcea Sergiu Oliver şi Drăgan Ionuţ Bogdan.
Participă la şedinţa Consiliului Local al comunei Vama Buzăului primarul comunei domnul Chirilaş
Tiberiu Nicolae, secretarul general al comunei domnul Găitan Adrian Constantin şi dl. Gyorgy Tiberiu - şeful
Ocolului Silvic Teliu în calitate de invitat.
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:
Buzăului,

1. Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada

August 2019- Octombrie 2019;
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, din data
de 31 .05.2019;
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului,
din data de 13.06.2019;
4. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului , din data
de 25.07.2019;
5. Stabilirea funcţiei publice specifică de "secretar general" al Comunei Vama Buzăului, prin transformarea
funcţiei publice generale de "secretar" al comunei Vama Buzăului şi stabilirea funcţiei publice de
execuţie de "consilier achiziţii publice" prin schimbarea denumirii funcţiei publice de execuţie
"inspector" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului;
6. Aprobarea balanţei de venituri ş i cheltuieli pe anul 2018, întocmită de către Ocolul Silvic Teliu în baza
contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului ;
7. Aprobarea bugetului de venituri ş i cheltuieli preliminat pe anul 2019, întocmit de către Ocolul Silvic
Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului ;
8. Aprobarea majorării tarifului de exploatare pentru partida nr. 374 şi aprobarea valorificării ca masă
lemnoasă pe picior a materialului lemnos din partizile nr. 447 şi 523 ;
9. Aprobarea diminuării preţului de pornire la licitaţie a masei lemnoase "pe picior" din partizile nr. 375,
413, 435,446, 469 şi 503;
10. Aprobarea achiziţionării unei sărăriţe pentru echiparea autoutilitarei pentru deszăpezire;
11. Aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Vama Buzăului în cadrul
Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului pentru anul şcolar 2019-2020;
12. Aprobarea Studiului de Fezabilitate (S.F.) ş i a indicatorilor tehnica - economici pentru obiectivul de
investiţii "Reţea de alimentare cu apă în satul Acriş , comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov";
13. Aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului a unor categorii de
cheltuieli, care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii pentru
obiectivul de investiţii "Reţea de alimentare cu apă în satul Acriş, comuna Vama Buzăului , judeţul
Braşov" ;

14. Diverse:

a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului;
b) Dezbatere asupra proiectelor de hotărâre ce privesc Asociaţia
Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov şi care se

Metropolitană
află

pentru
în procedura de

transp arenţă decizională;

c) Prezentarea adresei nr. 2471 6/07.08.2019 a Ministerului Muncii şi

Justiţiei

Sociale;

d) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului;
e) Eventuale probleme ridicate de către consilierii locali şi ceilalţi participanţi la
Consiliului Local al comunei Vama Buzăului.
Se supune apoi la vot ordinea de zi, aceasta fiind

cu unanimitate de voturi.

de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama
perioada August 2019 - Octombrie 20 19;

1. Alegerea

preşedintelui

aprobată

şedinţa

Buzăului

pentru

Este propus dl. consilier local Zaharie Ionel
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot este ales cu unanimitate de voturi "pentru" ca preşedinte de
şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, pentru perioada August 2019 - Octombrie 2019, dl.
Zaharie Ionel.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama
Buzăului, din data de 31.05.2019;

Se prezintă proiectul de hotărâre .
Secretarul general al comunei Vama Buzăului întreabă dacă sunt observaţii referitoare la procesul verbal
al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, din data de 31.05.2019.
Nefiind observaţii , se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate de voturi
"pentru".
3. Aprobarea procesului verbal al şed inţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama
Buzăului, din data de 13.06.2019;

Se prezintă proiectul de hotărâre.
Secretarul general al comunei Vama Buzăului întreabă dacă sunt observaţii referitoare la procesul verbal
al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, din data de 13.06.2019.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate de voturi
"pentru".
4. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunet Vama
Buzăului, din data de 25.07.2019;

Se prezintă proiectul de hotărâre.
Secretarul general al comunei Vama Buzăului întreabă dacă sunt observaţii referitoare la procesul verbal
al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, din data de 25.07.2019.
Nefiind observaţii, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate de voturi
"pentru".
5. Stabilirea funcţiei publice specifică de "secretar general" al Comunei Vama Buzăului, prin
transformarea funcţiei publice generale de " secretar" al comunei Vama Buzăului şi stabilirea
funcţiei publice de execuţie de "consilier achizi~i publice" prin schimbarea denumirii funcţiei
publice de execuţie " inspector" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Vama Buzăului ;

Se prezintă proiectul de hotărâre.
Sunt apoi prezentate raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Vama Buzăului , precum şi prevederile art. 242, art. 6 1O şi art. 611 din din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, prevederi care instiuie această obligaţie.
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Nemaifiind obiecţiuni sau
unanimitate de voturi "pentru" .

neclarităţi,

se supune la vot proiectul de

hotărâre Ş I

este aprobat cu

6. Aprobarea balanţei de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, întocmită de către Ocolul Silvic
Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului ;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Se trece apoi la prezentarea referatului de aprobare al acestui proiect de hotărâre, a raportului
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului şi a
corespondenţei purtate în acest sens, anume: adresa Direcţiei Silvice Braşov - Ocolul Silvic Teliu nr.
5170/G.T.//31.01.2019, înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 687/31.01.2019, prin care se
înaintează Primăriei Comunei Vama Buzăului "Balanţa de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018" întocmită
de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului nr. 269/28.11.2018 de administrare a suprafeţei de 4.679,55
ha fond forestier proprietate a comunei Vama Buzăului, adresa Primăriei comunei Vama Buzăului nr. 687R/11.04.2019 ş i adresa Direcţiei Silvice Braşov - Ocolul Silvic Teliu nr. 5747/10.05.2019, înregistrată la
Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 2664/10.05 .2019.
Se dă apoi cuvântul d-lui inginer şef al Ocolului Silvic Teliu Gyorgy Tiberiu pentru a aduce explicaţii
supl imentare asupra prevederilor bugetare din balanţa aferentă anului 2018, dar şi pentru a răspunde
nelămuririlor provenite din partea consilierilor locali.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
7. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli preliminat pe anul 2019, întocmit de către
Ocolul Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna 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.
Este apoi reamintită coprespondenţa menţionată la pct. 6, după care se dă din nou cuvântul d-lui Gyorgy
Tiberiu pentru a explica în detaliu cum a fost conceput acest buget şi ce reprezintă exact unele din sumele
înscrise în bugetul preliminat pentru anul 2019. Dl. Gyorgy Tiberiu face menţiunea faptului că, având în
vedere scăderea pieţei lemnului, aceste prevederi bugetare vor fi foarte greu de atins.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
8. Aprobarea

majorării

masă lemnoasă

tarifului de exploatare pentru partida nr. 374 şi aprobarea
pe picior a materialului lemnos din partizile nr. 447 şi 523;

valorificării

ca

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 adresele Direcţiei Silvice
Braşov- Ocolul Silvic Teliu nr. 3704/09.07.2019 şi nr. 4277/07.08.2019, înregistrate la Primăria comunei
Vama Buzăului sub nr. 3784/11.07.2019, respectiv sub nr. 4276/07.08.2019 şi prevederile Hotărâri i
Consi liului Local al comunei Vama Buzăului nr. 126 din 29.11 .2017- privind
aprobarea
modului
de
valorificare şi a preţului de pornire a licitaţiei pentru materialul lemnos din pattizile nr. 279, 290, 307, 308,
332, 344,353 , 355 , 356,359,365 , 374,375ş i 386.

Dl. Gyorgy Tiberiu arată faptul că partida nr. 374 a fost licitată de mai multe ori, însă prestaţia acesteia
nu a fost adjudecată până la momentul actual, drept pentru care se impune majorarea tarifului de exploatare la
suma de 100 lei/m.c .. Încă o problemă referitoare la această partidă, care justifică în plus faptu l că trebuie
majorat preţul pentru prestaţie, o constituie faptul că nu are rampă aferentă exploatării, iar lemnul va trebui
transportat zilnic.
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În ceea ce priveşte partida nr. 447 şi 523, dl. Gyorgy Tiberiu arată faptul că acestea conţin cantităţi mari
de material lemnos, iar populaţia locală nu şi-a manifestat interesul de a achiziţiona lemn din acestea, drept
pentru care se impune aprobarea valorifi cării lor ca masă l emnoasă pe picior.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
9. Aprobarea diminuării preţului de pornire la
nr. 375,413,435,446, 469 şi 503 ;

licitaţie

a masei lemnoase " pe picior" din partizile

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. 5787/21.05.2019, înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr.
2892/21.05.2019 şi prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 6 din 31.01.2019privind 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 .
Dl Gyorgy T iberiu explică detaliat modul de calcul al preţului materialului lemnos din partizile
menţionate mai sus.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi " pentru".

10. Aprobarea achiziţionării unei

sărăriţe

pentru echiparea autoutilitarei pentru

deszăpezire;

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 Buzău lui şi Agenţia pentru
Finanţarea Investiţiilor Rurale (A.F.I.R.), având ca obiect "Achiziţie autoutilitară pentru deszăpezire în
comuna Vama Buzăului" .
Practic, finanţarea care face obiectului contractului mai sus menţionat nu include şi sărăriţa pentru
autoutilitară, dar aceasta este o dotare absolut necesară pentru asigurarea deszăpezirii în condiţii de maximă
eficienţă a drumurilor de interes local de la nivelul comunei Vama Buzăului.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vo t proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi " pentru" .

11. Aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Vama Buzăului în cadrul
Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului pentru anul şcolar 20192020;
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, precum ş i adresa nr. 972117.07.2018 a
Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului, înregistrată la primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 4434/18.07.2018 .
Se propune desemnarea aceloraş i reprezentanţi ca ş i anul trecut, respectiv a d-nei Chirilaş Crinuţa
Camelia şi a d-lui Neagovici Ciprian Alexandru.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi , se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
12. Aprobarea Studiului de Fezabilitate (S.F.) şi a indicatorilor tehnico - economiCI pentru
obiectivul de investiţii "Reţea de alimentare cu apă în satul Acriş, comuna Vama Buzău lui,
judeţul Braşov" ;
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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, după care se trece la prezentarea
detaliată a Studiului de Fezabilitate (S.F.) întocmit de către S.C. Hidroget S.R.L. pentru obiectivul de investiţii
"Reţea de alimentare cu apă în satul Acriş , comuna Vama Buzăului , judeţul Braşov".
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi " pentru".

13. Aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului a unor
categorii de cheltuieli, care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Fondul de Dezvoltare şi
Investiţii pentru obiectivul de investiţii "Reţea de alimentare cu apă în satul Acriş, 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 .
Practic este vorba despre as igurarea finanţării de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului a unor
categorii de cheltuieli, care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Fondul de Dezvoltare ş i Investiţii pentru
obiectivul de inves tiţii "Reţea de alimentare cu apă în satul Acriş, comuna Vama Buzăului , judeţul Braşov",
în valoare totală de 289.785 lei fără T.V.A. şi de 344.844 lei cu T.V.A. inclus.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre ş i este aprobat cu
unanimitate de voturi " pentru" .

14. Diverse:
a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului ;
b) Dezbatere asupra proiectelor de hotărâre ce privesc Asociaţia
Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov şi care se

Metropo litană

află

pentru
în procedura de

transparenţă decizională;

c) Prezentarea adresei nr. 24716/07.08.2019 a Ministerului Muncii ş i Justiţiei Sociale;
d) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului ;
e) Eventuale probleme ridicate de către consilierii locali şi ceilalţi participanţi Ia şed inţa
Consiliului Local al comunei Vama Buzăului .
a) Dl. primar invită consilierii locali să ia parte la ceremonia de inaugurare a Postului de Jandarmi
Montan Vama Buzăului ce va avea loc în data de 01.09.2019.
b) Sunt prezentate proiectele de hotărâre, sunt date toate detaliile necesare în acest sens, după care se
adresează invitaţia către toţi consilierii locali de a participa la dezbaterea ce va avea loc în data de
30.08.2019, ora 18,00.
c) Este prezentată adresa. Sunt date explicaţiile necesare referitoare la proiect. Toţi consilierii locali
sunt de acord cu participarea Comunei Vama Buzăului la acest proiect.
d) Nu sunt.
e) Nu sunt.
Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă constată că ordinea de zi a fost parcursă,
declară închise lucrări l e şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de
23.08.2019, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare ş i pentru
colaborarea la reuşita şedinţei .

SECRETARUL GENERAL AL COMUNE I,
Adrian - Constan · GĂITAN
5

