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JUDEŢUL BRAŞOV 
COMUNA VAMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL 
 
   Încheiat astăzi marţi, 17 septembrie 2013, în şedinţa extrordinară a Consiliului Local al comunei Vama 

Buzăului, la care participă 11 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie. 
Lipseşte nemotivat dl. consilier local Drăgan Ionuţ Bogdan şi dl. consilier local Chiorean Ioan. 

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 modificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului pe anul 

2013 – secţiunea de funcţionare, pe trimestrul III; 
2. Aprobarea rectificării bugetului finanţat integral sau parţial din venituri proprii al comunei Vama 

Buzăului pe anul 2013 – secţiunea de funcţionare, pe trimestrul III; 
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 

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 modificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului pe anul 

2013 – secţiunea de funcţionare, pe trimestrul III; 
 
Primarul comunei Vama Buzăului prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul compartimentului de specialitate. 
Motivaţia iniţierii acestui proiect de hotărâre rezidă în crearea posibilităţii de a fi achitate salariile 

personalului primăriei comunei Vama Buzăului şi al SPCLEP al comunei Vama Buzăului, pentru luna august 
a anului curent. 

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

 
2. Aprobarea rectificării bugetului finanţat integral sau parţial din venituri proprii al comunei Vama 

Buzăului pe anul 2013 – secţiunea de funcţionare, pe trimestrul III; 
 
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul compartimentului de specialitate. 
Practic, Şcoala Gimnazială Vama Buzăului a primit o sponsorizare în cuantm de 500 lei, drept pentru 

care trebuie efectuată această rectificare bugetară. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 
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1. 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.  
 

 
a) Dl. primar informează pe consilierii locali asupra faptului că procedura de licitaţie pentru 

obiectivul ,,Asfaltare drumuri în comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov” este în plină 
desfăşurare, iar lucrările de construire a Centrului de Informare Turistică din satul Acriş au fost 
demarate. 

b) Nu sunt. 
c) Nu sunt. 
 
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 
17.09.2013, 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                                   


