JUDEŢUL BRAŞOV
COMUNA VAMA BUZĂULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi luni, 03 iunie 2013, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Vama
Buzăului, la care participă 12 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie.
Lipseşte motivat dl. consilier local Ionescu Daniel Nicolae.
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 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 şi să supună spre aprobare
ordinea de zi:
1. Aprobarea parteneriatului dintre Comuna Vama Buzăului şi Consiliul Judeţean Braşov, în
vederea realizării proiectului - “Sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol,
în format electronic, în cadrul unui parteneriat între un număr de 15 U.A.T.-uri şi Consiliul
Judeţean Braşov”;
2. Aprobarea realizării Proiectului - “Sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului
Agricol, în format electronic, în cadrul unui parteneriat între un număr de 15 U.A.T.-uri şi
Consiliul Judeţean Braşov”;
3. Aprobarea achiziţiei de animale;
4. 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 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 parteneriatului dintre Comuna Vama Buzăului şi Consiliul Judeţean Braşov, în
vederea realizării proiectului - “Sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol,
în format electronic, în cadrul unui parteneriat între un număr de 15 U.A.T.-uri şi Consiliul
Judeţean Braşov”;
Primarul comunei Vama Buzăului prezintă proiectul de hotărâre.
Sunt date detaliile necesare referitoare la obiectivul acestui parteneriat, sunt prezentate părţile acestui
parteneriat, după care se dă citire anexei la proiectul de hotarâre.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate
de voturi ,,pentru”.
2. Aprobarea realizării Proiectului - “Sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului
Agricol, în format electronic, în cadrul unui parteneriat între un număr de 15 U.A.T.-uri şi
Consiliul Judeţean Braşov”;
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
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Acest punct este strâns legat de primul punct de pe ordinea de zi, practic realizarea acestui proiect este
obiectivul parteneriatului aprobat mai sus.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate
de voturi ,,pentru”.
3. Aprobarea achiziţiei de animale;
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este vorba despre iniţiativa de a se proceda la achiziţia unor masculi reproducători autorizaţi, din rasa
bovine, ovine, caprine sau cabaline, pentru ameliorarea efectivului acestor rase de animale de la nivelul
comunei Vama Buzăului.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate
de voturi ,,pentru”.
4. Diverse:

a)
b)
c)

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.

Dl. primar adresează consilierilor locali invitaţia de a participa la manifestaţiile ce vor avea loc de
sărbătoarea ,,Înălţarea Domnului”, dând detalii referitoare la programul acestor manifestaţii.
Nu sunt.
Dl. consilier local Gal Oliviu propune organizarea unor comisii în cadrul Consiliului Local,
comisii care să verifice respectarea Regulamentului de organizare a sezonului pastoral 2013 la
nivelul comunei Vama Buzăului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama
Buzăului nr. 18/11.03.2013. Astfel, se supune la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi şi
este aprobată, cu unanimitate de voturi pentru, suplimentarea ordinii de zi cu acest punct. Ca şi
comisii se propune şi se aprobă cu unanimitate ca acestea să fie compuse din 4 consilieri,
rezultând un număr de 3 comisii, viceprimarul urmând sa aibe calitatea de membru în toate aceste
comisii şi va efectua vizita în teren cu fiecare comisie în parte. Constatările acestor comisii vor fi
înscrise într-un proces verbal care va face parte integrantă din caietul prevăzut de Regulamentul
de organizare a sezonului pastoral 2013 la nivelul comunei Vama Buzăului.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.

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
03.06.2013, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali şi celorlalţi invitaţi pentru participare
şi pentru colaborarea la reuşita şedinţei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Radu COMĂNIŢĂ
SECRETARUL COMUNEI,
Adrian – Constantin GĂITAN
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