
JUDETUL BRAŞOV 
COMUNA VAMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi vineri. 31 octombrie 2014, în şedinţa de îndată a Consiliului Local al comunei Vama 
Buzăului, la care participă 10 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie. 
Lipsesc nemotivat domnii consilieri locali Chiorcan Ioan, Comăniţă Radu şi 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. 215/200 L republicată, 
cu moditicărilc şi completările ulterioare, primarul comunei este rugat să prezinte şi să supună spre aprobare 
ordinea de zi: 

1. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 
2014- secţiunea de dezvoltare şi secţiunea de funcţionare. pe trimestrul IV; 

2. Aprobarea modificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 
2014- seqiunea de dezvoltare şi secţiunea de funcţionare, pe trimestru! IV: 

3, Diverse: 
a) Diverse informări din pat1ea 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. ln conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală. republicată. cu modificările şi completările ulterioare. aceasta tiind aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

1. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 
2014- secţiunea de dezvoltare şi secţiunea de funcţionare. pe trimestrul IV: 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. primar prezintă apoi referatul intocmit de compartimentul financiar - contabilitate, apoi adresele 

provenite de la DGRFP Braşov, de la Consiliul Judeţean Braşov, precum şi Actul adiţional nr. 1 la contractul 
de finanţare nr. 3146/06.05.2014 incheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi 

U.A.T. Comuna Vama Buzăului. 
De asemenea. dl. primar arată şi motivul pentru care s-a procedat la convocarea de indată a şedinţei, anume 
faptul că au tost alocate Comunei Vama Buzăului nişte sume de bani, pentru investiţii, iar listele de investiţii 
pot ti modificate până la data de 31 octombrie, drept pentru care se impunea convocarea şedinţei până la 
această dată, în veclet·ea aprobării acestei rcctificări bugetare. 

Prin Actul adiţional nr. 1 la contractul de tlnanţare nr. 3146/06.05.2014 Incheiat între Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi U.A.T. Comuna Vama Buzăului se suplimentează suma 
alocată bugettului local al comunei cu 1.000.000.00 lei. 

AstfeL se dau apoi detaliile necesare referitoare la obiectivele de investiţii pc care vor ti duse sumele 
rectificate. 

O altă rectificare este cea referitoare la mărirea plafonuluî de cheltui lei de personal la învăţământ. 



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

2. Aprobarea modificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 
2014 ·- secţiunea de dezvoltare şi sec ţi unea de funcţionare, pe tt·imestrul IV; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat raportul întocmit de compartimentul financiar - contabilitate din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Vama Buzăului. 
Sunt date apoi detaliile necesare referitoare la sumele modificate, capitolele bugetare care suportă 

modificări, motivele care stau la baza modificărilor bugetare. etc.. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru". 

3. Diverse: 

a) Nu sunt 
b) Nu sunt 
c) Nu sunt. 

a) Diverse informări din fHrtea Prinlarului 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: 

Nemai tiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă constată că ordinea de zi a fost parcursă, 
declară lnchise lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 
31.1 0.2014. mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilieri lor locali pentru participare şi pentru 
colaborarea la reuşita şedinţei. 

2 


