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JUDEŢUL BRAŞOV 
COMUNA VAMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL 
 
   Încheiat astăzi vineri, 06 decembrie 2013, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Vama 

Buzăului, la care participă 13 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie. 
Participă la şedinţa Consiliului Local al comunei Vama Buzăului primarul comunei domnul Chirilaş 

Tiberiu Nicolae, secretarul comunei domnul Găitan Adrian – Constantin şi Şeful Postului de Poliţie al 
comunei Vama Buzăului dl. Secelanu Ştefan, în calitate de invitat. 

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 15.11.2013. 
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.  

Înainte de a prezenta ordinea de zi, dl. primar dă cuvântului d-lui Seceleanu Ştefan pentr a face câteva 
informări ce ţin de ordinea publică şi siguranţa bunurilor şi a cetăţeanului la nivelul localităţii noastre. 

Astfel, dl. Seceleanu Ştefan ia cuvântul şi adresează consilierilor locali rugămintea de a i se aduce la 
cunoştinţă ce anume consideră dânşii că trebuie îmbunătăţit în activitatea Postului de Poliţie al comunei Vama 
Buzăului. 
De asemenea, atrage atenţia asupra faptului că în această perioadă se pot comite furturi de animale, asemenea 
fapte fiind semnalate la nivelul comunei Budila, sens în care adresează îndemnul către populaţie în a încerca 
pe cât posbil să prevină astfel de fapte. 
Este semnalat faptul că trebuie prevenite în acelaşi timp şi furturile de bunuri din autoturisme, sens în care 
este absolut necesar ca autoturismele să fie încuiate, să nu fie lăsate la vedere bunuri de valoare. 
Dl. Seceleanu Ştefan atrage atenţia şi asupra furturilor comise prin metoda ,,telefonului”, adică atunci când 
făptuitorul sună pe cineva, susţinând că o ruda a victimei a avut un accident şi trebuie să pună nişte bani în 
într-un anumit cont. 
În final, adresează consilierilor locali solicitarea de a i se comunica eventualele nemulţumiri pe care aceştia 
sau populaţia comunei le au referitor la activitatea desfăşurată de către vreunul din colegii dânsului, şi 
mulţumeşte d-lui primar pentru tot sprijinul acordat Postului de Poliţie al comunei Vama Buzăului pentru 
derularea în bune condiţii a activităţii. 

Dl. primar ia cuvântul şi asigură pe dl. Seceleanu Ştefan de tot sprijinul, adresând în acelaşi timp d-lui 
şef de post mulumiri pentru colaborare şi pentru promptitudinea cu care a răspuns tuturor solicitărilor 
provenite din partea Primăriei comunei Vama Buzăului.   

În conformitate cu dispoziţiile art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, viceprimarul comunei este rugat să prezinte şi să supună spre 
aprobare ordinea de zi: 

  
1. Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014 în comuna Vama Buzăului; 
2. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului pe anul 

2013 – secţiunea de funcţionare, pe trimestrul IV; 
3. Aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii 

electronice pe proprietatea publică şi privată a Comunei Vama Buzăului; 
4. Aprobarea, de principiu, a achiziţionării unor imobile de către Comuna Vama Buzăului; 
5. Aprobarea organizării evenimentului ,,Colinde la Vama Buzăului”;  
6. Aprobarea suspendării activităţii societăţii comerciale S.C.VAB 5004 S.R.L.; 
7. Aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare; 
8. Diverse: a) Diverse informări din partea Primarului Comunei Vama Buzăului;     
                     b) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului; 
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                  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. Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014 în comuna Vama Buzăului; 

 
Primarul comunei Vama Buzăului prezintă proiectul de hotărâre. 
Se dă citire apoi anexelor la proiectul de hotărâre. 
Se face precizarea faptului că taxele şi impozitele locale pentru anul 2014 sunt identice cu cele de la 

nivelul anului 2013. 
În ceea ce priveşte zonarea comunei Vama Buzăului, se propune ca zona asfaltată Vama de Sus să treacă 

de la zona C la zona B. 
Domnii consilieri locali propun ca şi uliţele asfaltate din satul Acriş şi zona asfaltată din satul Buzăiel să 

fie trecute de la zona C la zona B. 
Referitor la aceste propuneri se votează şi toţi consilierii locali sunt de acord. 
Dl. primar face precizarea faptului că la nivelul comunei Vama buzăului nu sunt percepute de la 

populaţie taxe pentru alimentare cu apă, pentru iluminat public, pentru salubritate, pentru deszăpezire, urmând 
ca într-o şedinţă următoare, să fie iniţiat un proiect de hotătâre referitor la instituirea unei taxe, denumită 
generic, spre exemplu, ,,taxă de habitat”. 

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

 
2. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului pe anul 

2013 – secţiunea de funcţionare, pe trimestrul IV; 
 
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul compartimentului de specialitate, referat în care sunt înscrise, detaliat, sumele 

care fac obiectul acestei rectificări, precum şi secţiunile bugetare şi capitolele bugetare care sunt rectificate. 
Este făcută precizarea faptului că motivaţia efectuării acestei rectificări rezidă în reglementarea 

cheltuielilor de personal, sens în care se dă citire şi adreselor provenite de la Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Braşov. 

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

 
3. Aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii 

electronice pe proprietatea publică şi privată a Comunei Vama Buzăului; 
 
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Se dă citire adresei nr. 621/30.07.2013 provenită de la Oficiul Judeţean Barşov al Autorităţii Naţionale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. 
Astfel, după prezentarea prevederilor legale incidente în materie, se propune ca preţul pentru folosinţa 

domeniului public sau privat al Comunei Vama Buzăului de către furnizorii de reţele de comunicaţii 
electronice să fie de 1 leu/m.l./an (fără T.V.A.) pentru reţelele subterane şi de 2 lei/m.l./an (fără T.V.A.) 
pentru reţelele supraterane. 

Toţi consilierii sunt de acord cu această sumă, cum de altfel sunt de acord şi ca cuantumul majorărilor de 
întârziere la plată să fie de 2% din cuantumul obligaţiei fiscale principale. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi ,,pentru”. 
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4. Aprobarea, de principiu, a achiziţionării unor imobile de către Comuna Vama Buzăului; 
 
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Sunt prezentate imobilele care fac obiectul acestei aprobări de principiu, şi anume: hala metalică (al 

cărei propietar, deocamdată, nu se cunoaşte) şi complexul format din brutărie şi grajd. 
Se face specificarea faptului că brutăria şi grajdul se vând cu toate utilităţile care există în ele (cuptor, 

moară, diverse piese de mobilier, etc.). 
Dl. consilier local Chiorean Ioan, în calitate de administrator al S.C: Caliz S.R.L., care este proprietarul 

brutăriei şi grajdului, având un interes patrimonial direct, nu ia parte la deliberare şi nu va lua parte la 
adoptarea acestui proiect de hotărâre. 

Se propune ca în cadrul acestui proiect de hotărâre să fie inlcusă şi ,,Făbricuţa”, propunere cu care toţi 
consilierii locali sunt de acord. 

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

 
5. Aprobarea organizării evenimentului ,,Colinde la Vama Buzăului”;  

 
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Evenimentul va avea loc în data de 22 decembrie 2013, ora 13,00, la Căminul Cultural Vama Buzăului. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 
 

6. Aprobarea suspendării activităţii societăţii comerciale S.C.VAB 5004 S.R.L.; 
 
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Această societate, al cărei acţionar este Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, neavând activitate, 

este indicat să îi fie suspendată activitatea, pe un termen de 3 ani. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 
 

7. Aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare; 
 
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentată solicitarea, referatul compartimentului de specialitate şi abcheta socială. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 
 
 
 

1. Diverse:  a) Diverse informări din partea Primarului Comunei Vama Buzăului;             
b) Analizarea cererii nr. 2687/09.09.2013 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 face o prezentare a obiectivelor de investiţii realizate în comuna Vama Buzăului la 

nivelul anului 2013. 
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 ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 
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06.12.2013, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali şi celorlalţi invitaţi pentru 
participare şi pentru colaborarea la reuşita şedinţei. 

 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
             Ionuţ Bogdan DRĂGAN 
                                                                                               SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                              Adrian – Constantin GĂITAN                                   


