JUDEŢUL BRAŞOV

COMUNA VAMA BUZĂULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi marţi , 24 februarie 2015, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Vama
Buzăului, Ia care participă 13 consi lieri 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 d/na dr. Groza Timea reprezentantul Cabinetului de Medicină de Familie "Dr. Groza Timea".
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 procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului
din data de 23 ianuarie 20 15;
2. Aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar la data de 31 .12.2014;
3. Aprobarea utilizării în anul 2015, a excedentului anual al bugetului local în sumă de 1.365,84 mii
lei, pentru secţiunea de dezvoltare din cadrul bugetului local al Comunei Vama Buzăului ;
4. Aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pentru anul2015;
5. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului "Cămin Cultural Buzăiel,
comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov'';
6. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului " Reabilitare trotuare în
comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov '';
7. Aprobarea documentaţiei tehnica-economice aferentă lucrării de " Regularizare albie şi eliberare
secţiune de scurgere a apelor în zona podului pe râul Buzău, la intersecţia cu DC49 Buzăiel,
comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov";
8. Apobarea modificării Actului constitutiv al S.C. Salubritatea IBSV S.R.L. În Reorganizare;
9. Aprobarea modificării Actului constitutiv ş i a Statutului S.C. Hidro Sal Corn S.R.L. şi asocierea
Comunei Vama Buzăului cu comunele Prejmer, Teliu, Tărlun geni şi Hărman Ia S.C. Hidro Sai
Corn S.R.L.;
10. Aprobarea acordării unui mandat special Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară "Intersal", în
domeniul salubrizării;
11. Aprobarea retragerii Comunei Vama Buzăului din cadrul Asociaţiei "Cele mai frumoase sate din
România' ';
12. Aprobarea contractului de asistenţă juridică şi reprezentare în cadrul dosarului nr. 29474/ 197/2014
înregistrat la Tribunalul Braşov;
13. Aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a unui contract de comodat;
14. Aprobarea acordării cu titlu gratuit a lemnului de foc necesar încălzirii instituţiilor de pe raza
comunei Vama Buzăului , pe perioada iernii 20 14-2015;
15. Aprobarea acordării unor ajutoare de înmormântare;
16. Aprobarea însuşirii de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului a unei declaraţii ;
17. Diverse:
a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului;
b) Consultare asupra Regulamentului privind modul de organizare a sezonului pastoral în
comuna Vama Buzăului, pe parcursul anului 2015;
c) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului ;
d) Eventuale probleme ridicate de către consilierii locali ş i ceilalţi participanţi la şedinţa
Consiliului Local al comunei Vama Bu zăului ;
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f) Eventuale probleme ridicate de către consilierii locali
Consiliului Local al comunei Vama Buzăului;

şi ceilalţi participanţi

la

şedi nţa

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

administraţia publică locală, republicată,

1. Aprobarea procesului verbal al
din data de 23 ianuarie 20 15;

şed inţei

ordinare a Consiliului Local al comunei Vama

Buzăului

Secretarul comunei prezintă procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama
din data de 23 ianuarie 2015.
Neexistând obiecţiuni faţă de cele înscrise în acest proces verbal, se supune la vot şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
Buzăului

Pentru ca invitata la şedinţă să nu aştepte parcurgerea întregii ord ine de zi până să se supună dezbaterii
punctul pentru care a fost invitată, se trece la discutarea cu prioritate a punctulu i 13 de la diverse de pe ordinea
de zi.

13. Aprobarea prelungirii, prin act adiţional , a unui contract de comodat;
Este prezentată solicitarea de prelungire a contractului de comodat proven ită de la CMMF dr. Groza
Tim ea.
Sunt am intite di scuţiile avute pe seama acestui punct de pe ordinea de zi din cadrul şedinţelor ordinare
ale Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din luna decembrie 2014 şi din luna ianuarie 2015, şedinţe la
care d-na doctor nu a fost prezentă, deşi la şedinţa din ianuarie 2015 a fost invitată în scris să participe.
Dl. primar aminteşte apoi de chestiunile discutate cu dl. dr. Dănciulescu Adrian în cadrul şedinţei din
luna ianuarie 2015.
D-na doctor ia cuvântul şi, subliniază de la bun început faptul că dânsa a fost anual în verificare la
şcol ile şi grăd iniţele de pe raza comunei Vama Buzăului , vaccinările obligatorii fiind efectuate de dânsa.
Referitor la programul de lucru la cabinet, d-na doctor arată că pentru anul 2014, a realizat consultaţii pentru
un număr mai mare cu 129 de pacienţi , un număr mai mare decât cel pentru care este plătită, dar în termenul
de consultaţi i sunt incluse şi eliberările de reţete, chiar şi simplele di scuţii cu pacienţii.
Dl. consilier local Zaharie Ionel: care este programul de lucru la dumneavoastră la cabinet?
D-na doctor: programul de lucru este afişat, este de 5 ore pe zi.
Dl. consilier local Gal Oliviu: dar nu veniţi în fiecare zi!
D-na doctor: nu vin pentru că nu este nevoie să vin zilnic, iar transportul nu mi-I decontează nimeni.
Dl. primar: la programul de lucru sunt nemulţumiri din parte comunităţii locale. Ar fi o mare bucurie
pentru noi şi comunitate dacă aţi avea program 5 zile pe săptămână şi 5 ore pe zi. Însă, ceva este deficitar în
activitatea dumneavoastră.
Dl. consilier local Ionescu Vasile: program de 56 ore pe zi înseamnă de la ora 9,00 la ora 14,00?
D-na doctor: programul de lucru mi-I stabilesc în funcţie de neces ităţi .
Dl. consilier local Borcea Sergiu Oliver: mu lţi dintre noi avem serviciu până la ora 16,00, măcar o zi pe
săptămână programul dumneavoastră la cabinet să fie după-m asa.
D-na doctor: da, sunt de acord şi cu acest lucru, deşi iarna îmi este foarte greu. Sunt foarte multe treburi
administrative care trebuie rezolvate, ceea ce face ca respectarea programului de lucru la cabinet să fie foarte
grea.
Dl. consilier local Drăgan Ionuţ: da, dar trebuie să aveţi în vedere faptu l că spaţiul în care vă desfăşuraţi
activitatea vă este acordat în fo l os inţă gratuită.
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D-na doctor: noi medicii de familie nu suntem plătiţi de primărie sau de pacienţi , iar dacă acest spaţiu nu
mai este acordat pentru activitatea medicală, aceasta oricum va fi des făşurată, dar în alt spaţiu, în altă locaţie.
Dl. primar: trebuie avute în vedere ni şte măsuri care să eficientizeze activitatea cabinetului medical, iar
contractul de comodat trebuie acordat anual, astfel încât să existe un oarecare control din partea Consiliului
Local asupra cabinetului medical, deoarece toate problemele " se sparg'' în capul autorităţilor administraţiei
publice locale. Plus de asta, este nevoie ca o zi pe săptămână programul de lucru al cabinetului medical să fie
după-masa.

D-na doctor: voi încerca ş i această variantă, urmând să vă comunic cum am stabilit programul de lucru.
Dar, este foarte stresant pentru mine faptul că acest contract de comodat este acordat doar pentru un an.
Dl. primar: atât timp cât există reclamaţii referitoare la activitatea cabinetului dumneavoastră, acest
contract de comodat nu va fi prelungit pentru o perioadă mai mare de 1 an.
D-na doctor: ţin să precizez faptul că anual am efectuat activităţi de verificare în şcoli, urmare a cărora sa constatat că în Acriş, copii romilor sunt infestaţi cu păduchi .
Dl. primar mai arată că trebuie soluţionată problema cu fumatul în incinta Dispensarului Medical Uman,
sens în care d-na doctor arată că este nefumătoare, şi îş i doreşte ca fumatul din incinta dispensarului să fie
interzis.
Referitor la starea de sănătate a copiilor din şcoli, dl. primar o roagă pe d-na doctor să participe şi să se
implice activ în toate activităţile pe această linie, sens în care să informeze periodic autorităţile administraţiei
publice locale asupra constatărilor făcute în teren referitoare la starea de sănătate a comunităţii locale.
D-na doctor: există o problemă serioasă în acest sens, legată de parazitozele cauzate de apa provenită din
reţeaua de alimentare din satul Acriş şi din satul Vama Buzăului.
Dl. primar intervine, sens în care îl însărcinează pe dl. viceprimar să facă toate demersurile necesare în
vederea efectuării analizelor de laborator pentru toată apa din reţeaua de alimentare cu apă din comuna Vama
Buzăului. De asemenea, dl. primar este sigur de faptul că toate analizele vor fi în regulă, dl. viceprimar fiind
cel care se îndoieşte de acest lucru.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
2. Aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar la data de 31.12.2014;
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. primar prezintă apoi referatul întocmit de compartimentul de specialitate.
Sunt prezentate apoi situaţiile financiare în detaliu, pe fiecare capitol şi subcapitol bugetar în parte, atât
la venituri, cât şi la cheltuieli.
Nefiind obiecţiuni sau neclarităţi , se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate de
voturi " pentru".
3. Aprobarea utilizării în anul 2015, a excedentului anual al bugetului local în sumă de 1.365,84 mii
lei, pentru secţiunea de dezvoltare din cadrul bugetului local al Comunei Vama Buzăului ;
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat apoi referatul întocmit de compartimentul de specialitate.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de
unanimitate de voturi "pentru".
4. Aprobarea bugetului local de venituri

şi

hotărâre şi

este aprobat cu

cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2015;

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Astfel, bugetul are două componente: venituri şi cheltuieli, iar la cheltuieli avem două secţiuni: secţiunea
de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, la aceasta din urmă trebuind a fi stabilite exact priorităţile
investiţii lor propuse a fi real izate în 2015.
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VENITURI
1.376 mii lei - bani proveniţi de la DGRFP Braşov reprezentând sume defalcate din TVA pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor;
176 mii lei - bani proveniţi de la DGRFP Braşov reprezentând cote defalcate din impozitul pe ven it
pentru echilibrarea bugetelor locale;
74,59 mii lei - bani proveniţi de la DGRFP Braşov reprezentând sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale;
1.264,05 mii lei - bani proveniţi de la DGRFP Braşov reprezentând sume alocate din cote defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;
1.098 mii lei- venituri proprii;
70 mii lei - sume pentru aj utoarele de încălzire acordate altor persoane decât beneficiarii de ajutor
social;
455 mii lei - bani pentru Centru de Informare Tu ri stică din satul Acriş (finanţare europeană).
Astfel, rezultă un total venituri în cuantum de 4.5 13,64 mii lei, la care se adaugă excedentul bugetar în
cuantum de 1365,84 mii lei şi sumele ce vor fi acordate prin PNDL.
CHELTUIELI
Secţiunea de funcţionare
La secţiunea de funcţionare sunt prezentate toate capitolele bugetare şi subcapitolele bugetare, cu
indicarea sumei pentru fiecare în patte, rezultând un total de 4.213,64 mii lei.
Astfel, dacă se scad cheltuielile din venituri, iar la diferenţă se adaugă execedentul bugetar, rezultă un
total de 1.665,84 mii lei, bani pentru investiţii , secţiunea de dezvoltare.
La secţiunea de dezvoltare, ca şi obiective de investiţii sunt enumerate:
Continuare asfaltare DC 49 Buzăiel (finalizare), Finalizare Grădiniţa Vama Buzăului, Asfaltare uliţe în
comuna Vama Buzăului (contractul cadru cu SC Conforest SA), Reabilitare Complex Cultural Vama
Buzăului, Alimentare cu apă Acri ş (de la ieşire din satul Vama Buzău lu i , zona " La Făbricuţă" până la ieşire
din satul Acri ş spre satul Brădet), realizare trotuare în comuna Vama Buzăului, Achiziţie imobil, Realizare4
pod Buzăiel (zona la Ch iril aş) , Realizare Cămin Cultural Buzăiel, achiziţionare tehnciă de calcul,
achiziţionare autotursim pentr SVSU şi ceva pentru tineret.
Urmare a dezbaterilor din cadrul şedinţei, se stabileşte următoarea li stă de investiţii , cu următoarele
sume ce sunt alocate pentru fiecare obiectiv în parte, astfel:
Asfaltare DC 49 Buzăiel şi Grădini ţa Vama Buzăului cu câte 10 mii lei, banii necesari urmând să
vină prin PNDL;
Asfaltare uliţe în comuna Vama Buzăului - 350 mii lei;
Alimentare cu apă Buzăiel - 170 mii lei;
Achiziţie tehn ică de calcul- 1O mii lei;
Achiziţie autoturism pentru SVSU - 35 mii lei;
Complex Cultural Vama Buzăului- 600 mii lei;
Trotuare (un segment doar) - 110,84 mii lei;
Alimentare cu apă Acri ş - 100 mii lei;
Realizare pod Buzăiel (zona La Chi rilaş) - 100 mii lei;
Achizi ţie imob il - 170 mii lei
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi , se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru", cvorumul fiind de 12 consilieri (lipseşte de la dezbaterea acestui punct ş i de la
votarea lui dl. consilier local Chiorean Ioan).
5. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice
comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov' ';

aferentă

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat referatu l compartimentului de specialitate,
documentaţia tehnico - economică.

obiectivului

după

"Cămin

care este

Cultural

prezentată

Buzăiel,

în detaliu
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Nemaifiind obiecţiuni sau
unanimitate de voturi "pentru".

neclarităţi,

se supune la vot proiectul de

6. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice
comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov'';

aferentă

hotărâre şi

este aprobat cu

obiectivului "Reabilitare trotuare în

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat referatul compartimentului de specialitate, după care este prezentată în detaliu
documentaţia tehnico - economică.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi , se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
7. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferentă lucrării de " Regularizare albie şi eliberare
secţiune de scurgere a apelor în zona podului pe râul Buzău, la intersecţia cu DC49 Buzăiel,
comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov'';
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat referatul compartimentului de specialitate, după care este prezentată în detaliu
documentaţia tehnico - economică.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi , se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
8. Apobarea modificării Actului constitutiv al S.C. Salubritatea IBSV S.R.L. În Reorganizare;
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat referatul compa1timentului de specialitate, după care este prezentată solicitarea provenită
de la SC Salubritatea IBSV.
Sunt prezentate apoi în detaliu toate modificările Actului constitutiv al acestei societăţi care sunt supuse
aprobării.

Nemaifiind obiecţiuni sau
unanimitate de voturi "pentru".

neclarităţi,

se supune la vot proiectul de

hotărâre şi

este aprobat cu

9. Aprobarea modificării Actului constitutiv şi a Statutului S.C. Hidro Sai Corn S.R.L. şi asocierea
Comunei Vama Buzăului cu comunele Prejmer, Teliu, Tărlungeni şi Hărman la S.C. Hidro Sai
Corn S.R.L.;
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat referatul compartimentului de specialitate, după care este prezentată solicitarea provenită
de la S.C. Hidro Sai Corn S.R.L..
Sunt prezentate apoi în detaliu toate modificările Actului constitutiv şi ale Statutului ale acestei societăţi
care sunt supuse aprobării. De asmenea, toţii consilierii locali sunt de acord cu desemnarea d-lui Roth
Cristian Fabian ca reprezentant al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului în cadrul acestei societăţi.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru" .

10. Aprobarea acordării unui mandat special
domeniul salubrizării;

Asociaţiei

de dezvoltare

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat referatul compartimentului de specialitate.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de
unanimitate de voturi "pentru".

Intercomunitară

hotărâre ŞI

"Intersal", în

este aprobat cu
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11. Aprobarea retragerii Comunei Vama
România'';

Buzăului

din cadrul

Asociaţiei

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat referatul compartimentului de specialitate.
Nemaifiind obiecţiun i sau neclarităţi , se supune la vot proiectul de
unanimitate de voturi "pentru".
12. Aprobarea contractului de asistenţă juridică
înregistrat la Tribunalul Braşov;

şi

"Cele mai frumoase sate din

hotărâre ŞI

este aprobat cu

reprezentare în cadrul dosarului nr. 294741197/20 14

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat referatul compartimentului de specialitate, precum şi contractul de
reprezentare semnat. Sunt date detaliile necesare referitoare la acest proces.
Nemaifiind ob iecţiuni sau neclarităţi , se supune la vot proiectul de hotărâre
unanimitate de voturi "pentru".
14. Aprobarea acordări i cu titlu gratuit a lemnului de foc necesar
comunei Vama Buzăului, pe perioada iernii 2014-2015;

asistenţă juridică şi
şi

este aprobat cu

încălzirii instituţiilor

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat referatul compartimentului de specialitate.
Nemaifiind obiecţiun i sau neclarităţi , se supune la vot proiectul de
unanimitate de voturi " pentru".

hotărâre ŞI

de pe raza

este aprobat cu

15. Aprobarea acordări i unor ajutoare de înmormântare;
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat referatul compartimentului de specialitate, rezultatul anchetelor sociale, suma propusă a fi
acordată.

Nemaifiind obiecţiun i sau
unanimitate de voturi "pentru".

neclarităţi ,

se supune la vot proiectul de

hotărâre şi

este aprobat cu

16. Aprobarea însuşirii de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului a unei declaraţii;
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat referatul compartimentului de specialitate, precum ş i declaraţia care face obiectul însuşirii
de către Consiliu l Local al comunei Vama Buzăului. Sunt date apoi câteva detalii referitoare la programul
şcolar.

Nemaifiind ob i ecţiuni sau
unanimitate de voturi "pentru".

neclarităţi ,

se supune la vot proiectul de

hotărâre şi

este aprobat cu

17. Diverse:
a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului ;
b) Consultare asupra Regu lamentului privind modul de organizare a sezonului pastoral în
comuna Vama Buzăului, pe parcursul anului 2015;
c) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului;
d) Eventuale probleme ridicate de către consilierii locali şi ceil alţi participanţi la şedinţa
Consi liului Local al comunei Vama Buzăului;
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a) Se fac câteva precizări legate de dezbaterile din cadrul adunării publice din data de 22.02.2015, de
la Căminul Cultural Vama Buzăului.
b) Dl. primar arată că urmează ca într-o şedinţă următoare a Consiliului Local să fie spus aprobării un
nou Reglament de organizare a sezonului pastoral, pentru anul 2015, un regulament care va fi mai
puşin elaborate, deoarece suprafaţa de islaz communal este concesionată Asociaţiei Transhumanţa
Vama Buzăului, aceasta fiind cea care trebuie să stabilească toate detaliile în acest sens.
c) Nu sunt.
d) Nu sunt.
Nemaifi ind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă constată că ordinea de zi a fost parcursă,
închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de
consilierilor locali pentru participare şi pentru

declară

SECRETARUL COMUNEI,
Adrian stantin GĂITAN

<t'·
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