JUDEŢUL BRAŞOV
COMUNA VAMA BUZĂULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi miercuri, 31 iulie 2013, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Vama
Buzăului, la care participă 12 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie.
Lipseşte nemotivat dl. consilier local Neagovici Ciprian Alexandru.
Participă la şedinţa Consiliului Local al comunei Vama Buzăului primarul comunei domnul Chirilaş
Tiberiu Nicolae, secretarul comunei domnul Găitan Adrian – Constantin.
În conformitate cu prevederile art. 42, alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, secretarul comunei supune la vot procesul verbal al
şedinţei ordinare din data de 28.06.2013.
Acest proces verbal este aprobat cu unanimitate de voturi ,,pentru”.
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 contului de încheiere a exerciţiului bugetar la data de 30.06.2013;
2. Aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridică şi reprezentare în faţa Judecătoriei
Braşov a Comunei Vama Buzăului în proces cu Comuna Tărlungeni;
3. Îndreptarea unei erori materiale din conţinutul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama
Buzăului nr. 17/18.03.2010 - privind participarea Comunei Vama Buzăului la constituirea
Asociaţiei „Transhumanţa Vama Buzăului”;
4. Aprobarea acordării unor ajutoare de înmormântare;
5. Aprobarea însuşirii Dispoziţiei primarului comunei Vama Buzăului nr. 95/15.04.2013 – privind
constituirea comisiei de negociere a valorii achiziţiei de produse, servicii şi lucrări atribuite prin
procedura achiziţiei directe, la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului, pentru anul 2013;
6. Diverse: a) Informare din partea Primarului Comunei Vama Buzăului referitoare la derularea
contractului de asociere în participaţiune încheiat între S.C. Dălghiaş Development
S.R.L. şi Comuna 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 contului de încheiere a exerciţiului bugetar la data de 30.06.2013;
Primarul comunei Vama Buzăului prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat referatul compartimentului de specialitate.
Se trece apoi la prezentarea detaliată a anexei la proiectul de hotărâre, anexă care cuprinde veniturile
realizate, cheltuielile efectuate, precum şi date referitoare la lista de investiţii, totul până la data de
30.06.2013.
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Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
2. Aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridică şi reprezentare în faţa Judecătoriei
Braşov a Comunei Vama Buzăului în proces cu Comuna Tărlungeni;
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Sunt date apoi toate detaliile referitoare la obiectul acţiunii judecătoreşti formulate de către Comuna
Tărlungeni împotriva Comunei Vama Buzăului, termenul de judecată, precum şi detalii referitoare la apărarea
pe care Comuna Vama Buzăului o va face, prin avocat, în cadrul acestui proces.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
3. Îndreptarea unei erori materiale din conţinutul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama
Buzăului nr. 17/18.03.2010 - privind participarea Comunei Vama Buzăului la constituirea
Asociaţiei „Transhumanţa Vama Buzăului”;
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentată eroarea materială care trebuie îndreptată din conţinutul hotărârii mai sus menţionate, în
speţă fiind vorba de înlăturarea unor articole din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din preambulul acestei hotărâri, datorită faptului că
aceste prevederi nu aveau aplicabilitate în domeniul reglementat prin hotărârea mai sus menţionată.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
4. Aprobarea acordării unor ajutoare de înmormântare;
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Sunt prezentate solicitările în acest sens, rezultatele anchetelor sociale, referatele compartimentului de
specialitate.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
5. Aprobarea însuşirii Dispoziţiei primarului comunei Vama Buzăului nr. 95/15.04.2013 – privind
constituirea comisiei de negociere a valorii achiziţiei de produse, servicii şi lucrări atribuite prin
procedura achiziţiei directe, la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului, pentru anul 2013;
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă citire dispoziţiei supuse însuşirii de către Consiliul Local, precum şi referatul compartimentului de
specialitate.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
6. Diverse:

a) Informare din partea Primarului Comunei Vama Buzăului referitoare la derularea
contractului de asociere în participaţiune încheiat între S.C. Dălghiaş Development
S.R.L. şi Comuna 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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a)

b)
c)

Dl. primar informează pe consilierii locali asupra recentei vizite efectuate de către reprezentanţii
S.C. Dălghiaş Development S.R.L., vizită care a avut ca scop prezentarea unui nou investitor
inclus în cadrul proiectului care face obiectul asocierii în participaţiune dintre această societate
şi Comuna Vama Buzăului, precum şi a noilor arhitecţi din cadrul acestui proiect. Este prezentat
faptul că, din motive obiective, începerea construirii de unităţi locative va fi amânată până anul
viitor (n.r. 2014), lucru pe care consilierii locali îl înţelg şi cu care sunt de acord.
Nu sunt.
Nu sunt.

Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă constată că ordinea de zi a fost parcursă,
declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de
31.07.2013, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali şi celorlalţi invitaţi pentru
participare şi pentru colaborarea la reuşita şedinţei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dorin DRĂGAN
SECRETARUL COMUNEI,
Adrian – Constantin GĂITAN
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