
JUDEŢUL BRAŞOV 

COMUNA V AMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi marţi, 1 O septembrie 2019, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei 
Vama Buzăului, la care participă 12 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie. Lipseşte domnul 
consilier local Zaharie Ionel. 

Având în vedere faptul că lipseşte tocmai preşedintele de şedinţă, în conformitate cu prevederile art. 
123, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019- privind Codul administrativ: " ... este ales un alt preşedinte de şedinţă, 
prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care conduce şedinţa respectivă. Acesta exercită pentnt această 
şedinţă atribuţiile prevăzute de prezentul cod pentru preşedintele de şedinţă." 

Este propus aşadar dl. Borcea Sergiu Oliver. Alte propuneri nu sunt şi cu unanimitate de voturi pentru 
este ales ca preşedinte al şedinţei extraordinare din data de 10.09.2019 dl. Borcea Sergiu Oliver. 

Participă la şedinţa Consiliului Local al comunei Vama Buzăului primarul comunei domnul Chirilaş 
Tiberiu Nicolae şi secretarul general delegat Ardelean Gheorghe Daniel în locul secretarului general al 
comunei domnul Găitan Adrian Constantin, care se află în concediu de odihnă. 

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: 

1. Privind aprobarea finanţării din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii şi lucrări finanţate de 
U.A. T. Comuna Vama Buzăului în vederea realizării obiectivului de investiţii "Construire cămin 
cultural în satul Buzăiel, comuna VamaBuzăului,judeţul Braşov"; 

2. Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru investiţia "Construire cămin cultural în 
satul Buzăiel, comuna Vama Buzăului , judeţul Braşov"; 

3. Privind aprobarea contractului de asistenţă juridică şi reprezentare nr. 163932/2019; 
4. Privind aprobarea contractului de asistenţă juridică şi reprezentare nr. 163933/2019; 
5. 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, aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi. 

1. Privind aprobarea finanţării din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii şi lucrări finanţate de 
U.A.T. Comuna Vama Buzăului în vederea realizării obiectivului de investiţii "Construire cămin 
cultural în satul Buzăiel, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov" ; 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se trece apoi la prezentarea referatului de aprobare al acestui proiect de hotărâre ş i a raportului 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului. 
Practic, se propune aprobarea finanţării din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii ş i lucrări 

finanţate de U.A.T. Comuna Vama Buzăului în valoare de 300.732,88 lei cu TVA, în vederea realizării 
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obiectivului de investiţii "Construire cămin cultural în satul Buzăiel, comuna Vama Buzăului, judeţul 
Braşov". 

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

2. Privind aprobarea documentaţiei tehnica-economice pentru investiţia "Construire cămin cultural în 
satul Buzăiel, 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 prezentat detaliat Studiul de fezabilitate şi principalii indicatori tehnica-economici pentru 

obiectivul de investiţii "Construire cămin cultural în sat Buzăiel, comuna Vama Buzăului, judeţul 
Braşov". 

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

3. Privind aprobarea contractului de asistenţă juridică şi reprezentare nr. 163932/2019; 

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 apelul formulat împotriva 
Comunei Vama Buzăului în cadrul dosarului nr. 26215/197/2018- Tribunal Braşov de către succesorii lui 
U gron Istvanne. 

Este apoi prezentat contractul de asistenţă juridică şi reprezentare nr. 163932/2019 provenit de la 
Cabinetul de Avocat "Dan Iosif' . 

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

4. Privind aprobarea contractului de asistenţă juridică şi reprezentare nr. 163933/2019; 

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 apelul incident formulat de 
către avocat Dan Iosif şi care va fi depus Ia instanţă după semnarea contractului de asistenţă juridică şi 
reprezentare nr. 163933/2019. 

Este apoi prezentat contractul de asistenţă juridică şi reprezentare nr. 163933/2019 provenit de Ia 
Cabinetul de Avocat "Dan Iosif'. 

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

5. Diverse: 

a) 
b) 
c) 

a) 
b) 
c) 

Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului; 
Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului; 
Eventuale probleme ridicate de către consilierii locali şi ceilalţi participanţi Ia şedinţa 
Consiliului Local al comunei Vama Buzăului. 

Nu sunt. 
Nu sunt. 
Nu sunt. 
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Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă constată că ordinea de zi a fost parcursă, 

declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 
10.09.2019, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare şi pentru 
colaborarea la reuşita şedinţei. 
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