JUDEŢUL BRAŞOV

COMUNA V AMA BUZĂULUI
CONSILIDL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi marţi, 24 septembrie 2019, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei
Vama Buzăului, la care participă 1O consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie. Lipsesc domnii
consilieri locali Bularca Constantin Sebastian, Chirilaş Crinuţa Camelia şi Neagovici Ciprian Alexandru.
Participă la şedinţa Consiliului Local al comunei Vama Buzăului Primarul comunei domnul Chirilaş
Tiberiu Nicolae şi secretarul general al comunei Vama Buzăului 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:
1. Aprobarea modificării şi rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului

pe anul2019- secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, pe trimestrul III;
2. Aprobarea contractului de asistenţă juridică şi reprezentare nr. 163944/2019;
3. 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
Consiliului Local al comunei Vama Buzăului.
Se supune apoi la vot ordinea de zi, aceasta fiind

aprobată

şedinţa

cu unanimitate de voturi.

1. Aprobarea modificării ş i rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama
Buzăului pe anul201 9 - secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, pe trimestrul III;

Se prezintă proiectul de hotărâre .
Se trece apoi la prezentarea referatului de aprobare al acestui proiect de hotărâre şi a raportului
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, după
care sunt prezentate adresa nr. 16413/17.09.2019 provenită de la Consiliul Judeţean Braşov şi înregistrată la
Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 4995/18.09.2019 şi adresa nr. BVR_TREZ-9704/26.08.2019
provenită de la D.G.R.F.P. Braşov şi înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr.
4781/06.09.2019.
Sunt prezentate detaliat cele două anexe la proiectul de hotarâre, cu indicarea clară a sumelor ce privesc
modificarea bugetului local şi a celor ce privesc rectificarea bugetului local, a capitolelor bugetare care fac
obiectul acestei modificări şi rectificări, precum şi a modificărilor intervenite în conţinutul listei de investiţii
aferentă anului 2019.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi " pentru".
2. Aprobarea contractului de as istenţăjuridică

şi

reprezentare nr. 163944/2019;

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 apoi supuse atenţiei consilierilor locali apelul formulat de către Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA prin Direcţia Si lvică Braşov în cadrul dosarului nr. 4597/1 97/201 9 şi înregistrat la Tribunalul
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Braşov,

precum şi contractul de asistenţă juridică şi reprezentare nr. 163944/2019 provenit de la Cabinetul de
Avocat "Dan Iosif' .
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi " pentru".

3. 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
Consiliului Local al comunei Vama Buzăului.

şedinţa

a) Dl. primar informează consilierii locali asupra faptului că a fost semnat în cursul acestei săptămâni
contractul de lucrări privind obiectivul de investiţii "Înfiinţare reţea de canalizare, racorduri, rigole,
accese riverani şi trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului şi Acriş, comuna Vama Buzăului,
judeţul Braşov". De asemenea este prezentat stadiul în care se află cele trei proiecte depuse la
finanţare prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii, apoi Sala de sport, Căminul Cultural Buzăiel
(ambele prin C.N.I. ), introducerea cadastrului general, podurile în execuţie, înfiinţarea punctului
SMURD, deszăpezirea şi transportul public în comun.
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 extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de
24.09.2019, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare şi pentru
colaborarea la reuşita şedinţei.

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
~ TAN

.
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