
JUDEŢUL BRAŞOV 

COMUNA VAMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi vineri, 23 ianuarie 2015, 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 Popica Ioan. 

Participă la şedinţa Consiliului Local al comunei Vama Buzăului primarul comunei domnul Chirilaş 
Tiberiu Nicolae, secretarul comunei domnul Găitan Adrian - Constantin, şi următorii invitaţi: dl. Miko Aba 
Sandor - reprezentantul S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe şi dl. dr. Dănciulescu Adrian -
reprezentantul Cabinetului de Medicină de Familie "Dr. Dănciulescu Adrian". 

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. Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada 
Ianuarie 2015 - Martie 2015; 

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului 
din data de 18 decembrie 2014; 

3. Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului Comunei Vama Buzăului, pentru anul2014; 
4. Aprobarea însuşirii lucrărilor, serviciilor şi produselor achiziţionate de Comuna Vama Buzăului pe 

parcursul anului 2014; 
5. Aprobarea modificării tarifului pentru activitatea de precolectare, colectare şi transport a deşeurilor 

municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu 
regim special, desfăşurată de către Societatea Comercială Salubritatea IBSV S.R.L. Întorsura 
Buzăului; 

6. Aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2015, în conformitate cu 
prevederile Legii 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
7. Aprobarea calendarului evenimentelor culturale la nivelul comunei Vama Buzăului , pentru anul 

2015; 
8. Aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 1405/07.06.2007; 
9. Aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 1406/07.06.2007; 
10. Aprobarea însuşirii de către Consiliul Local a stadiului de completare a registrului agricol al 

comunei Vama Buzăului ş i stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere în 
registrul agricol; 

11. Diverse: 
a) - Prezentarea investiţiilor de apă - canal aferente Comunei Vama Buzăului şi prevăzute 

în Masterplanul2014. 
- Prezentarea investiţiilor prioritare în Comuna Vama Buzăului şi propuse pentru 
finanţare prin POS Mediu- sesiunea de finanţare 2015 - 2020. 
Invitaţi: reprezentanţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUACOV" şi 

reprezentanţii S. C. Gospodărie Comunală S A. Sf ântu Gheorghe. 
b) Consultare publică, alături de Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, asupra 

bugetului local de venituri ş i cheltuieli al Comunei Vama Buzăului, pe anul2015; 
c) Prezentare Raport de evaluare nr. 35/2014 - "Evaluare drepturi de proprietate activ 

Brutăria S.C. Caliz S.R.L., în vederea transferului "; 
d) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului ; 
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e) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului; 
f) 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. Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru 
perioada Ianuarie 2015 - Martie 2015; 

Este propus dl. consilier local Mariş Ioan Nicolae. 
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot şi este ales cu unanimitate de voturi "pentru" ca preşedinte 

de şedinţă, pentru perioada mai sus menţionată, dl. Mariş Ioan Nicolae. 

Pentru ca invitaţii la şedinţă să nu aştepte parcurgerea întregii ordine de zi, până să se supună dezbaterii 
punctul pentru care au fost invitaţi, se trece la discutarea cu prioritate a punctului "a" de la diverse, după care 
se va discuta punctul 8 de pe ordinea de zi. 

Aşadar, dl. primar realizează o scurtă prezentare introductivă a subiectului supus dezbaterii, după care se 
dă cuvântul d-lui Miko Aba Sandor. 

Acesta din urmă se prezintă, după care trece la prezentarea tuturor chestiunilor ce ţin de investiţiile de 
apă - canal aferente Comunei Vama Buzăului şi prevăzute în Masterplanul 2014. Mai întâi, acesta face 
specificarea faptului că România şi-a luat nişte angajamente la nivelul Uniunii Europene, angajamente pe care 
trebuie să le ducă la îndeplinire până la momentul anilor 2020, unul din acestea fiind cel referitor la investiţiile 
la reţelele de apă - canal. În ceea ce priveşete acest domeniu, sunt prezentate şi condiţiile pe care trebuie să le 
respecte ţara noastră pentru a beneficia de finanţare din fondul de coeziune constituit la nivelul Uniunii 
Europene, anume: reţelele de apă-canal să fie delegate unui singur operator regional, preţul să fie unul unitar 
pentru regiunea respectivă, să fie acelaşi operator atât pentru reţeaua de apă cât şi pentru cea de canal, etc .. 

După aceea, dl. Miko Aba Sandor, împreună cu domnul primar şi domnii consilieri locali face o 
recapitulare a infrastructurii deja existente la nivelul comunei vama Buzăului, în speţă reţeaua de alimentare 
cu apă, precum şi a zonelor unde mai este necesar a se construi sau extinde reţea de alimentare cu apă, precum 
şi faptul că la nivelul localităţii noastre nu există construită reţea de canalizare, practic ceea ce există înscris în 
Masterplanul2014 pentru comuna Vama Buzăului, la momentul actual. 

În ceea ce priveşte derularea în continuare a proiectului de finanţare, pasul următor îl constituie 
declanşarea licitaţiei pentru contractarea asistenţei tehnice care va realiza studiile de fezabilitate, consultanţa 
necesară, care va realiza şi proiectul tehnic şi va asigura asistenţă până la finalizarea implementării întregului 
proiect. 

Dl. primar: după realizarea studiului de fezebilitate, ce modificări mai pot fi aduse proiectului, referitor 
la comuna Vama Buzăului? 

Dl. Miko Aba Sandor: în ceea ce priveşte lungimea reţelelor de apă-canal mai pot fi aduse modificări, 
însă în ceea ce priveşte schimbarea investiţiei (spre exemplu este nevoie de suplimentarea numărului de 
rezervoare de apă) este mai greu, dar tocmai pentru a se evita situaţii de acest gen, firma care va realiza 
studiul de fezabilitate, va realiza şi proiectul tehnic şi va oferi consultanţă ş i în implementarea lui. 

Dl. consilier local Gal Oliviu: după implementarea proiectului, comuna Vama Buzăului va fi obligată să 
dea apă celorlalte localităţi (n.r. este vorba despre localităţile membre ale A.D.I. Aquacov)? 

Dl. Miko Aba Sandor: nu, nu aşa s-a pus problema. Eventual, pentru celelalte localităţi care vor apă de 
la comuna Vama Buzăului, se va construi captare separată (pentru că există surse de apă compatibile) şi 

reţelistică separată. 
Dl. primar: pentru segmentul 2015-2020, în Masterplan, comuna Vama Buzăului este prinsă doar cu 

canalizare? 
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Dl. Miko Aba Sandor: pentru apă nu au fost prinse investiţii, deoarece comuna Vama Buzăului nu a 
dorit delegarea serviciului de apă la S.C. Gospodărie Comunală S.A., astfel că pe acest segment, pentru 
comuna Vama Buzăului, nu se poate interveni cu investiţii prin acest proiect. Dacă se deleagă şi acest serviciu 
către operatorul regional, se vor putea face investiţii prin acest proiect şi în acest segment (alimentarea cu 
apă), ceea ce se va şi întâmpla în situaţia în care comuna Vama Buzăului va continua în acest proiect, 
deoarece doar delegarea unei componente dintre apă sau canal nu se va putea realiza, trebuie să fie delegate 
ambele operatorului regional, deoarece taxarea serviciului de canalizare se face în funcţie de cel de alimentare 
cu apă. Pentru ferme se va putea pune un contor separat pentru consumul de apă realizat exclusiv în fermă, 
consum pentru care nu se va plăti canalizare. 

La întocmirea studiului de fezabilitate trebuie să fie manifestată o foarte mare atenţie, astfel încât să fie 
incluse absolut toate străzile din localitate, cu toate detaliile necesare. 

Referitor la îndeplinirea cerinţei de către comuna Vama Buzăului ca fiind aglomerare de peste 2000 de 
locuitori, la vizita în teren realizată de reprezentanţii organismului de finanţare nu au fost obiecţiuni, drept 
pentru care consilierii locali solicită comunicarea către comuna Vama Buzăului a documentului în care apare 
înscris acest lucru. De asemenea, se solicită comunicarea către comuna Vama Buzăului şi a documentaţiei 
tehnice din Masterplan, astfel încât să poată fi realizate modificările necesare încă de pe acum. 

Rămâne de văzut dacă racordurile care mai trebuie realizate la reţeaua de alimentare cu apă a comunei 
Vama Buzăului pot fi prinse pe această finanţare . 

Dl. primar: dacă o gospodărie se racordează la reţeaua de alimentare cu apă, dar face dovada că pentru 
canalizare deţine fosă septică, mai este obligată să se racordeze la reţeaua de canalizare? 

Dl. Miko Aba Sandor: operatorul nu va putea obliga pe nimeni să se racordeze, însă cei de la Mediu pot 
interveni prin efectuarea de controale. 

Referitor la data începerii lucrărilor, dl. Miko Aba Sandor arată că, din punct de vedere foarte optimist, 
acestea ar putea începe undeva în a doua jumătate a anului 2016, urmând să fie finalizate undeva la sfârşitul 
anului 2020. 

Dl. primar: dacă comuna Vama Buzăului o altă sursă de finanţare pe acest segment (apa-canal), când se 
mai poate retrage din acest proiect? 

Dl. Miko Aba Sandor: acest lucru se poate realiza până la aprobarea studiului de fezabilitate, iar dacă 
retragerea se va face după acest moment, orice investiţie realizată la nivelul comunei Vama Buzăului va trebui 
restituită organismului de finanţare. Practic, comuna Vama Buzăului se poate retrage oricând, dar nu mai 
târziu de momentul definitivării Masterplanului. 

Dl. primar: dacă pe parcursul executării lucrărilor se strică asfaltul, acesta va fi refăcut de către 
executant? 

Dl. Miko Aba Sandor: se va reface doar partea distrusă, adică se va turna asfalt doar acolo unde a fost 
stricat. 

Nemaifiind alte întrebări, dl primar face încă o dată specificarea faptului că localitatea noastră se află 
încă în momentul în care gândeşte în continuare posibilitatea de a merge sau nu până la capăt în acest proiect, 
existând şi varianta obţinerii unei finanţări pe segmentul apă-canal şi prin PNDR, program pentru care la 
momentul actual nu se ştie aproape nimic, însă, după analizarea temeinică a oportunităţilor, comuna Vama 
Buzăului va lua o decizie finală în acest sens. 

8. Aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 1405/07.06.2007; 

Dl. primar reaminteşte discuţia avută pe marginea acestui subiect în cadrul şedinţei ordinare a 
Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 18.12.2014. 

Astfel, se dă cuvântul consilierilor locali pentru a soluţiona şi clarifica· unele aspecte ce ţin de activitatea 
CMMF Dănciulescu Adrian. 

Dl. consilier local Comăniţă Radu arată că una din principalele nemulţumiri este cea referitoare la 
programul de lucru al acestui cabinet. 

Dl. dr. Dănciulescu Adrian: referitor la programul de lucru al cabinetului medical, această problemă ţine 
şi de unele orgoliilor, orgolii din partea unor cetăţeni care într-un anumit moment nu pot beneficia de un 
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serviciu, în speţă cel medical, fără să fie luate în calcul şi alte aspecte, fapt care este unul regretabil. Referitor 
la această problemă a programului de lucru ar trebui să funcţioneze, între medicii de familie de la nivelul unei 
localităţi , acea licenţă de înlocuire, care la nivelul celor doi medici de familie de la nivelul comunei Vama 
Buzăului nu funcţionează, din motive necunoscute. 

Dl. consilier local Zaharie Ionel: prezentaţi-ne un program de lucru pe care să îl cunoaştem cu toţii şi pe 
care să îl respectaţi. 

Dl. dr. Dănciulescu Adrian: programul de lucru al cabinetului există, este afişat la cabinet, însă mai apar 
şi modificări ale acestuia în momente în care trebuie să mă aflu în altă parte, tot în interes de serviciu. 

Dl. consilier local Gal Oliviu arată că mulţi pacienţi spun că dl. doctor ajunge la cabinet la o anumită 
oră, dar doar după încă o oră de la acel moment începe activitatea propriu - zisă de consultare şi eliberare 
reţete, iar personalul medical (doctorul şi asistenta) le vorbeşte urât pacienţilor. 

Dl. dr. Dănciulescu Adrian: dacă aveţi cunoştinţă de asemenea cazuri, vă rog să îmi spuneţi despre cine 
este vorba? 

Dl. consilier local Gal O liviu spune că numele nu are nici o importanţă. 

Dl. consilier local Borcea Sergiu Oliver: sunt foarte mulţi pacienţi care din cauza programului la serviciu 
nu pot ajunge la medicul de familie pentru diverse probleme, se poate să existe anumite zile în care programul 
de lucru al cabinetului să permită acest lucru? 

Dl. dr. Dănciulescu Adrian: da, acesta este un punct nevralgic, însă parafa medicului (una din cele două 
pe care le deţine) rămâne la asistentă, asistentă care trebuie să fie găsită la cabinet până la ora 16,00. 

Dl. consilier local Comăniţă Radu: dacă luni, miercuri şi vineri aveţi program de lucru de dimineaţă, nu 
există posibilitatea ca marţi sau joi să fie program de lucru după - masa? 

Dl. Dr. Dănciulescu Adrian: sunt dispus să fac şi acest lucru. 
Dl. consilier local Drăgan Dorin: pacienţii vorbesc de existenţa unei farfurioare în care se pun bani de 

către aceştia, lucru văzut şi de dânsul în calitate de asigurat şi pacient al d-lui dr. Dănciulescu, care este de 
fapt situaţia? 

Dl. dr. Dănciulescu Adrian: nu am cerut bani la nici un pacient, cine a lăsat bani în acea farfurioară au 
fost foarte bine primiţi, cine nu, nu. Nu e nici un fel de problemă. 

Dl. consilier local arată că pe parcursul anului 2014 nu au fost făcute vizite la şcoli de către medicii de 
familie. 

Dl. dr. Dănciulescu Adrian arată că aceste vizite la şcoli nu au fost făcute din cauza aglomerării la reţete 
ale pacienţilor cronici. 

Dl. consilier local Zaharie Ionel: se poate ca programul de lucru al cabinetului dumneavoastră să fie de 
la ora 8,00 la ora 13,00, şi nu de la ora 9,00 la ora 12,00? 

Dl. dr. Dănciulescu Adrian: îmi este foarte greu să ajung la ora 8,00, dar ajung la ora 8,30 şi stau până la 
ora 12,30. 

Dl. consilier local Bularca Constantin Sebastian: biletele de trimitere sunt cumva limitate ca număr 
pentru fiecare pacient? 

Dl. dr. Dănciulescu Adrian: numărul de bilete de trimitere nu este limitat, acestea putând fi date în 
aceeaşi zi chiar mai multe, însă pentru specialităţi diferite. 

Dl. consilier local Comăniţă Radu arată că trebuie stabilit un program clar de lucru al acestui cabinet 
medical. 

Dl. primar arată că activitatea desfăşurată de medici este una foarte importantă pentru comunitate, iar 
nerespectarea programului de lucru deranjează. În ceea ce priveşte şcoala este mare nevoie ca medicii de 
familie să participe la programe şi controale de prevenţie, astfel încât să se cunoască foarte bine starea de 
sănătate a copiilor şi a comunităţii per ansamblu. De asemenea este foarte important să fie respectate cele 4 
zile de program de lucru cu publicul pe săptămână, precum ş i programul de lucru din fiecare zi. 

Astfel, se stabileşte programul de lucru al CMMF Dr. Dănciulescu Adrian, împreună cu dr, Dănciulescu 
Adrian, consilierii locali şi dl primar, ca fiind următorul: 

Luni, miercuri şi vineri: 8,30- 13,30; 
Joi : 13,00- 18,00. 

Nefiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate de 
voturi "pentru" . 
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9. Aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 1406/07.06.2007; 

A vând în vedere faptul că d-na dr. Groza Tim ea nu este prezentă la şedinţa consiliului local, deşi a fost 
invitată în scris, domnii consilieri locali propun şi sunt de acord ca la următoarea şedinţă să fie din nou 
invitată, iar dacă nici atunci nu se va prezenta, se va proceda la respingerea prelungirii contractului de 
comodat nr. 1406/07.06.2007. 

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama 
Buzăului din data de 18 decembrie 20 14; 

Secretarul comunei prezintă procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama 
Buzăului din data de 18 decembrie 2014. 

Neexistând obiecţiuni faţă de cele înscrise în acest proces verbal, se supune la vot şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi "pentru". 

3. Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului Comunei Vama Buzăului, pentru anul 2014; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. primar prezintă apoi referatul întocmit de compartimentul de specialitate. 
Se trece apoi la prezentarea detaliată a situaţiei finale a inventarierii patrimoniului Comunei Vama 

Buzăului. Ulterior, se trece la prezentarea Raportului privind inventarierea anuală a bunurilor la Şcoala 
Gimnazială Vama Buzăului şi la şcolile aparţinătoare, raport cu nr. 15/07.01.2015. 

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

4. Aprobarea însuşirii lucrărilor, serviciilor şi produselor achiziţionate de Comuna Vama 
Buzăului pe parcursul anului 2014; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat apoi referatul întocmit de compartimentul de specialitate. 
Se face apoi o prezentare foarte detaliată a celor două anexe la proiectul de hotărâre, respectiv cea care 

cuprinde lucrările executate, produsele furnizate şi serviciile prestate, ce au fost contractate şi achitate de 
Comuna Vama Buzăului în cursul anului 2014 (anexei nr. 1), precum şi cea referitoare la lucrările, serviciile 
şi produsele achiziţionate de către Comuna Vama Buzăului pe parcursul anului 2014, prin procedura achiziţiei 
directe, conform art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 (anexa nr. 2). 

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

5. Aprobarea modificării tarifului pentru activitatea de precolectare, colectare şi transport a 
deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu 
excepţia celor cu regim special, desfăşurată de către Societatea Comercială Salubritatea IBSV 
S.R.L. Întorsura Buzăului; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentată solicitarea în acest sens provenită de la S.C. Salubritatea IBSV Întorsura Buzăului, 

înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 128/15.01.2015, după care se trece la prezentarea 
Hotărârii nr. 3/16.12.2014 a Consiliului de Administraţie al S.C. Salubritatea IBSV Întorsura Buzăului 
referitoare la modificarea tarifului de colectare, precum şi a memoriului tehnic în care este justificat şi 

fundamentat calculul acestui tarif. 
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Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune Ia vot proiectul de hotărâre ŞI este aprobat cu 
unanimitate de voturi "pentru". 

6. Aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2015, în conformitate cu 
prevederile Legii 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul compartimentului de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Vama Buzăului. 
Se trece apoi Ia prezentarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local întocmit, care constituie anexă 

Ia proiectul de hotărâre. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune Ia vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 

7. Aprobarea calendarului evenimentelor culturale la nivelul comunei Vama Buzăului, pentru 
anul2015; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Sunt prezentate toate evenimentele culturale propuse a fi desfăşurate pe parcursul anului 2015. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 

10. Aprobarea însuşirii de către Consiliul Local a stadiului de completare a registrului agricol al 
comunei Vama Buzăului şi stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere în 
registrul agricol; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Se propune prin acest proiect de hotărâre ca evidenţa registrului agricol al comunei Vama Buzăului, 

pentru perioada 2015 - 2019, să fie ţinută şi pe suport de hârtie, deşi legea nu mai prevede această 
obligativitate. Toţi consilierii locali sunt de acord cu această propunere. 

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

11. Diverse: 
a) - Prezentarea investiţiilor de apă - canal aferente Comunei Vama Buzăului ŞI 

prevăzute în Masterplanul 2014. 
- Prezentarea investiţiilor prioritare în Comuna Vama Buzăului şi propuse pentru 
finanţare prin POS Mediu- sesiunea de finanţare 2015 - 2020. 
Invitaţi: reprezentanţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV" şi 

reprezentanţii S. C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe. 
b) Consultare publică, alături de Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, asupra 
bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului, pe anul 2015; 
c) Prezentare Raport de evaluare nr. 35/2014 -"Evaluare drepturi de proprietate activ 
Brutăria S.C. Caliz S.R.L., în vederea transferului"; 

d) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului; 
e) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului; 
f) Eventuale probleme ridicate de către consilierii locali şi ceilalţi participanţi la şedinţa 

Consiliului Local al comunei Vama Buzăului; 

a) S-a discutat la începutul şedinţei . 
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b) Dl. primar realizează o prezentare a proiectului bugetului local al Comunei Vama Buzăului pentru 
anul 2015. Astfel, sunt prezentate veniturile pe cele 3 direcţii: sume primite de la DGRFP Barşov, 
veniturile proprii şi fondul de rulment, cu indicarea clară a sumelor pe fiecare componentă. După 
aceea, se trece la prezentarea cheltuielilor pe fiecare capitol bugetar în parte. Se face specificarea 
faptului că sumele incluse în fondul de rulment, în totalitate, este obligatoriu să fie duse pe investiţii. 
Dintre investiţiile propuse: reabilitare Complex Cultural Vama Buzăului, extindere reţea de 
alimentare cu apă, realizarea unei porţiuni de trotuar în comună, etc. 

c) Este prezentat Raportul de evaluare nr. 35/2014 pentru "Evaluare drepturi de proprietate activ -
Brutăria S.C. Caliz S.R.L., în vederea transferului", întocmit de P.F.A. ing. Toma Oţelea. Intenţia 
de cumpărare a acestui imobil a fost manifestată încă de la momentul aprobării achiziţionării de 
principiu a unor imobile de către Comuna Vama Buzăului, prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Vama Buzăului nr. 84/06.12.2013, drept pentru care, într-o şedinţă următoare şi funcţie de 
oferta de vânzare, se va supune aprobării şi achiziţia acestui imobil. 

d) Dl. primar face o prezentare a datelor adunărilor publice următoare, anume: 01.02.2015, ora 12,30 -
Cămin Cultural Vama Buzăului, 08.02.2015, ora 12,30- Şcoala Primară Buzăiel, 22.02.2015, ora 
12,30 - Cămin Cultural Vama Buzăului, împreună cu investitorii olandezi, S.C. Dălghiaş 

Development S.R.L .. 
e) 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 
23.01.2015, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare şi pentru 
colaborarea la reuşita şedinţei. 

PREŞEDINTE DE 
Ioan Nicolae 

SECRETARUL COMUNEI, 
Adrian - Con t ntin GĂIT AN 
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