JUDETUL BRAŞOV
COMUNA VAMA BUZĂULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL

Încheiat astăzi vineri, 17 ocotombric 2014. în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Vama
la care participă 12 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în hmcţie.
Lipseşte ncmotivat dl. consilier local Bularca Constantin Sebastian.
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.
Buzăului,

In conformitate cu dispoziţiile art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu moditicările şi completările ulterioare. primarul comunei este rugat să prezinte şi sa supună spre aprobare
ord inca de zi:
de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada
Octombrie 2014- Decembrie 20 14;
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al co1nunei Vama Buzăului
din data de 31 iulie 2014:
3. !\pmbarca rectilicării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul
2014- secţiunea de dezvoltare şi secţiunea de funcţionare. pe trimestrul III şi IV:
4. Aprobarea achiziţionării unor imobile de către Comuna Vama Buzăului:
5. Aprobarea participării Comunei Vama Buzăului la proiectul de infmstructură din sectorul apă/apă
uzată, aferent perioadei de programare financiară 2014 - 2020, co-linanţat din fonduri europene.
prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu;
6. Mandatarea reprezentantului Comunei Vama Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare lntercomunitară .. AQUACOV'', pentru aprobarea moditicării şi completării Statutului
Asociaţiei în conformitate cu prevederile 1-I.G. nr. 742/20 14;
7. Aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 46/30.05.2014pentru aprobarea unui Program Local de Sănătate:
8. Aprobarea realizării unui pod peste pârâul Buzăiel;
9. Aprobarea completării preambulului Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr.
49130.05.2014 ""-privind aprobarea încheierii unui contract de asistcnţăjuridieă şi reprezentare In
cadrul Dosarului nr..5958/l97/2012. înregistrat la Cw1ea de Apel Braşov;
10. Aprobarea contractului de asistenţă juridică şi reprezentare în cadrul Dosarului nr.
22507/197/2014, înregistrat la .ludedltoria Braşov:
11. Aprobarea contractului de asistenţă juridică şi reprezentare în cadrul Dosarului nr. 3384/62/20!4,
înregistrat la Tribunalul Braşov:
12. Aprobarea rezilierii contractului de comodat nr. 1009/20.04.2007:
13. Aprobarea planului operativ de deszăpczire pe drumurile de interes local din comuna Vama
Buzăului. pentru iarna 2014-20!5;
14. Aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Vama Buzăului în cadrul
Consi 1iului de Administraţie al Şcolii G imnaziale Vama Buzăului. pentru anul şcolar 2014- 2015;
15. Aprobarea însuşirii raportul de audit financiar nr. 3807/10.09.2014, încheiat de Camera de Conturi
Braşov în urma acţiunii .. Audirfinanciar asupra cm1tului de exccu{ic hugetură Xntocmitc pe anul
2013 ".realizate la U.i\.T. Comuna Vama Buzfwlui:
16. Diverse:
a) Diverse informări elin partea Primarului comunei Vama Buzăului:
b) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului;
1. Alegerea

preşedintelui

c) Eventuale probleme ridicate de către consilierii locali
Consiliului Local al comunei Vama Buzăului;

şi ceilalţi participanţi

la

şedinţa

Se supune la vot ordinea de zi, în conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 215/2001 privind
adn1inistraţia publică locală. republicată. cu modificările şi completările ulterioare, aceasta fiind aprobată cu
unanimitate de voturi.

1. Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama
Octombrie 2014- Decembrie 20 14;

Buzăului

pentru perioada

Este propus dl. Neagovici Ciprîan Alexandru.
Neexistând alte propuneri, se supune la vot şi este aks ca preşedinte de şedinţă, pentru perioada
octt1mbrie 2014- decembrie 2014. cu unanimitate de voturi ,.pentru", dl. Neagovici Ciprian Alexandru.

2. Aprobarea procesului verbal al
din data de 31 iulie 2014;

şedinţei

ordinare a Consiliului Local al comunei Vama

Buzăului

Secretarul comunei pt·ezintă procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama
din data de 31 iulie 2014.
Neexistând obiecţiuni faţă de cele înscrise in acest proces verbal, se supune la vot şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
Buzăului

3. Apmbarea rectilicării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama
2014 ·-secţiunea de dezvoltare şi secţiunea de funcţionare, pe trimestrul li! şi IV;

Buzăului

pe anul

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. primar prezintă apoi referatul intocmit de compartimentul financiar - contabilitate. apoi adresele
provenite de la DGRFP Braşov şi de la Şcoala Gimnazială Vama Buzăului.
Se l>tce specificarea faptului că rectiticarea bugetară referitoare la plata unor sume personalului didactic. sume
prevăzute în hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. nu se poate efectua deocamdată, deoarece încă nu
a fost mărit plafonul de cheltuieli de personal.
Este prezentat apoi şi contractul de finanţare pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală nr.
3146/06.05.2014, după care se trece la prezentarea sumelor rectificate pe fiecare capitol şi subcapitol bugetar.
Nefiind obiecţiuni sau neclarităţi. se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate de
voturi ,.pentru".
4. Apt'obarea

achiziţionării

unor imobile de

către

Comuna Vama

Buzăului;

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Mai întâi. dl. primar aminteşte hotărârca Consiliului Local al comunei Vama Buzăului prin care se
aprobă achiziţionarea de principiu a unor imobile, după care este prezentată apoi oferta de vânzare pentru
imobilele Baracă metalică şi Magazin de prezentare şi desfacere brânzeturi şi depozit de brânzeturi, ofertă
provenită de la dl. Urogdi Robert, proprietarul tabu iar al acestor imobile, conform cxtrasului CF nr. 100705Vama Buzăului. nr. topo. 3703/2/1/1.
AstfeL suma inscrisă in oferta de vânzare este de 22.000 lei.
Este prezentat apoi Raportul de evaluare nr. 42/2014. întocmit de către !'FA ing. Toma Oţel ea. raport
conform căruia valoarea de piaţă a acestor imobile este de 35.230 lei.
Toţi consilierii sunt de acord cu achiziţionarea accstor imobile şi la preţul din oferta de vânzare.
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Nemaifiind obiecţiuni sau
unanimitate de voturi "pentru''.

neclarităţi,

se supune la vot proiectul de

hotărâre ŞI

este aprobat cu

5. Aprobarea participării Comunei Vama Buzăului la proiectul de infi·astructură din sectorul apa/apă
uzată, aferent perioadei de programare financiară 2014 - 2020. co-finanţat din fonduri europene.
prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu:
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Sunt reamintire dezbaterile pc această temă, purtate în cadrul unor şedinţe anterioare ale Consiliului
Local al comunei Vama Buzăului.
Se dă apoi citire adresei provenite de la S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe.
Este apoi prezentată nota de fundamentare întocmită de această societate, cu specificarea faptului că în
acest domeniu. la nivel naţional, trebuie respectate nişte termene prevăzute expres în Directivele U.E., pentru
realizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în sistem centralizat.
AstfeL alimentarea cu apă şi canalizarea în sistem centralizat trebuie realizate conform legislaţiei
europene până la un anumit termen. deci este obligatorie încadrarea în acest termen şi pentru Comuna Vama
Buzăului.

Se trece apoi la prezentarea master- planului pe acest domeniu, sumele înscrise în listele de investiţii.
precum şi suma prevăzută pentru Comuna Vama Buzăului. adică aproximativ 6.000.000 euro.
Realizarea sistemului de canalizare în comuna noastră presupune costuri foatte mari, pe care bugetul
local nu le poate acoperi nici în câţiva ani. astfel ca participarea la acest proiect este o oportunitate ce nu ar
trebui ratată.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supLlllc la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 1 1 voturi
.. pentru" şi o .. abţinere".
6.

Mandatarea reprezentantului Comunei Vama Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare lntercomunitară ,.AQUACOV". pentru aprobarea modificării şi completării Statutului
Asociaţiei în conformitate cu prevederile ll.G. nr. 742/2014;

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentată adresa porvenită de la A.D.l. Aquacov. Actul constitutiv modificat şi Statutul modificat
al acestui A.D.I.. pentru care trebuie să se acorde un mandat Primarului comunei Vama Buzăului în a le
semna.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi .,pentru".
7. Aprobarea completării J-lotărârii Consiliului Local al comunei Vama
pentru aprobarea unui Program Local de Sănătate;

Buzăului

nr. 46/30.05.2014-

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentată adresa povenită de la Instituţia Prefectului Braşov prin care se solicită completarea
acestei hotărâri, după care se trece la prezentarea Regulamentului programului local de sănătate.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi. se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi .. pentru".
8. Aprobarea realizării unui pod peste pârâul Buzăiel;
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Sunt amintite vechile dezbateri referitoare la acest pod. după care este prezentată documentaţia tehnicii
întocmită de Cătl'e S.C. Arcadya Project S.R.L. Braşov. raportul compartimentului de specialitate. cu
specificarea faptului că vechea hotărât·c a Consiliului Local referitoare la acest pod se va abroga.

"

,)

Nemailiind obiecţiuni sau
unanimitate de voturi ,.pentru''.

neclarită\i.

se supune la vot proiectul de

hotărâre ŞI

este aprobat cu

9. Aprobarea completării preambulului Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr.
49/30.05.2014 - privind aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridică şi reprezentare în
cadrul Dosarului nr. 59581197/2012. înregistrat la Curtea de Apel Braşov;
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentată adt·csa povenită de la Instituţia Prefectului Braşov prin care se solicită completarea
preambului acestei hotărâri. după care se trece la prezentarea prevederii legale care face obiectul completării.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru'·,
10. Aprobarea contractului de asistenţă juridică
22507/197/2014, înregistrat la Judecătoria Braşov;

ŞI

reprezentare

în

cadrul

Dosarului

nr.

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat contractul de asistenţă juridică şi sunt date detaliile necesare referitoare la părţile din
dosar, stadiul procesual, obiectul acţiunii.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi .,pentru".
11. Aprobarea contractului de asistenţă juridic<!
înregistrat la Tribunalul Braşov:

şi

reprezentare în cadrul Dosarului nr. 3384/62/2014,

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat contractul de asistenţă juridică şi sunt date detaliile necesare referitoare la părţile din
dosar. stadiul procesual, obiectul acţiunii.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,.pentru''.
12. Aprobarea rezilierii contractului de comoda! nr. 1009/20.04.2007;
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Mai întâi. dL primar prezintă prevederile din raportul de audît financiar nr. 3807/10.09.2014 al Camerei
de Conturi Braşov, încheiat în urma acţiunii ..Audi!fÎnanciar asupra contului de execuţie bugetară intocmite
pe anul 2013 ", la LIn itatea Administrativ -Teritorială Comuna Vama Buzăului şi pentru punerea în execuţie a
Deciziei nr. 89/08.1 0.2014 a Camerei de Conturi Braşov, referitoare la intrarea în legalitate cu acest contract,
care trebuie să tie unul de închiriere şi nu de comoda! şi recuperarea prejudiciului cauzat bugetului local al
Comunei Vama Buzăului prin încheierea acestui contract de comodat.
Astfel, primul pas pentru rcaliza,·ea acestei măsuri dispuse de Camera de Conturi Braşov prin Decizia
amintită mai sus. este rezilierea acestui contract de comodat. după care este prezentat actul adiţional care va ti
încheiat în vederea rezilierii acestui contract.
Nemaifiind obiccţiuni sau neclarităţi. se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
13. Aprobarea planului operativ de deszăpezirc pe drumurile de interes local din comuna Vama
Buzăului. pentru iarna2014-2015;
Primarul comunei pt·ezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat planul operativ de deszăpezire.

4

Nemaifiind obiecţiuni sau
unanimitate de voturi .,pentru··.

14. Aprobarea

neclarităţi.

se supune la vot proiectul de

hotărâre ŞI

este aprobat cu

desemnării reprezentanţilor

Consiliului de

Administraţie

al

Şcolii

Consiliului Local al comunei Vama Buzăului în cadrul
Gimnazialc Vama Buzăului, pentru anul şcolar 2014- 2015;

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Sunt propuşi domnii consilieri locali Borcea Sergiu Olivcr şi Drăgan Dorin.
Nemaifiind alte propuneri. se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate de voturi
,.pentru" desemnarea acestor consilieri locali ca reprezentanţi ai Consiliului Local al comunei Vama Buzăului
în cadrul Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului, pentru anul şcolar 2014-2015.
15. Aprobarea însuşirii raportul de aud it financiar nr. 380711 0.09.20 14, încheiat de Camera de Conturi
Braşov în urma acţiunii .. Auditfinanciar asupra contului de execuţie bugetară întocmite pe anul
2013 ".realizate la U.A.T. Comuna Vama Buzăului;

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Se dă apoi citire raportului de audit financiar nr. 3807110.09.2014 al Camerei de Conturi Braşov,
incheiat în urma acţiunii .. A udit financiar asupra contului de execuţie bugetarâ înwcmite pe anul 2013 ", la
Unitatea Administrativ- Teritorială Comuna Vama Buzăului şi Deciziei nr. 89/08.10.2014 a Camerei de
Conturi Braşov. Sunt date detaliile necesare şi explicaţiile suplimentare.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,.pentru".
17. 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:
a) Dl. primar prezintă consilierilor locali faptul că U.A.T. Comuna Vama Buzăului a fost inclusă în
Programul Naţional de Cadastru General. după care sunt prezentate date referitoare la operatorul IBSV
Salubritate. societate care a intrat în insolvenţă şi al cărei director a demnisionat (Murea Marcel).
b) Nu sunt.
c) Nu sunt.
Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă constată că qrdit1ea de zi a fost parcursă,
inchise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de
17.10.2014. mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare şi pentru
colaborarea la reuşita şedinţei.
declară

PREŞEDINTE DE
Ciprian Alexandru l'~'r\~J\J!,

SECRETARUL COMUNEI.
GĂITAN
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