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             Anexă la H.C.L. nr. 52/15.06.2020 
 

 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Crinuța Camelia CHIRILAȘ                                          Contrasemnează pentru legalitate, 
                          SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                            Adrian Constantin GĂITAN 

 

STATUTUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 

 
 

1. DISPOZITII GENERALE 

În conformitate cu prevederile art. 104 din O.U.G.  nr. 57/2019  privind Codul  administrativ s-a elaborat prezentul 
statut. 

În conformitate cu Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativ teritorială a României, republicată, 
actualizată, teritoriul României este organizat în unităţi administrativ teritoriale: judeţul, oraşul şi comuna. 

Comuna este unitatea administrativ-teritorială care cuprinde populaţia rurală unită prin comunitate de interese şi 
tradiţii, fiind alcătuită din unul sau mai multe sate în funcţie de conditiile economice, social-culturale, geografice şi  
demografice. Prin organizarea comunei se asigură dezvoltarea economică, social-culturală şi gospodărească a  
localităţilor rurale. Satul în care îşi au sediul organele de conducere ale comunei sunt sate-resedinţă. 

Comuna Vama Buzăului, ca unitate administrativ-teritorială a judetului Brașov, are în componenţă 4 sate, 
respectiv: Vama Buzăului (sat reşedinţă de comună), Acriș, Buzăiel și Dălghiu. 

Comuna Vama Buzăului, ca unitate administrativ-teritorială a judetului Brasov este persoană juridică de drept 
public cu capacitate juridică deplină, care deţine un  patrimoniu  propriu format din domeniu public şi privat, 
exercitându-şi în condiţiile legii autoritatea pe teritorul anume delimitat prin lege. 

Administraţia publică locală reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate în regim de putere publică, de organizare 
a executării şi de executare în concret a legii şi de prestare de servicii publice, în scopul satisfacerii interesului public 
local. 

Principiile generale aplicabile administraţiei publice sunt: principul legalităţii, principiul egalităţii, principiul 
transparenţei, principiul proporţionalităţii, principiul satisfacerii interesului public, principiul imparţialităţii, principiul 
continuităţii, principiul adaptabilităţii. 

Administraţia publică locală din unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul 
principiilor generale ale administraţiei publice sus amintite si a principiilor generale prevăzute în Legea nr. 199/1997 
pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, precum şi a 
următoarelor principii specifice: principiul descentralizării, principiul autonomiei locale, principiul consultării 
cetăţenilor în  soluţionarea problemelor de interes local deosebit, principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei 
publice locale, principiul cooperării, principiul responsabilităţii, principiul constrângerii bugetare. 

Aplicarea principiilor prevăzute nu poate aduce atingere caracterului de stat naţional, suveran şi independent, unitar 
şi indivizibil al României. 

Autonomia locală este definită ca fiind dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale 
de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale la nivelul cărora sunt  alese, treburile 
publice, în condiţiile legii, autonomie locală care se exercită de autorităţile administratiei publice locale şi nu aduce 
atingere posibilităţii de a recurge la consultarea locuitorilor prin referendum sau  prin  orice altă formă de participare 
directă a cetăţenilor la treburile publice, în condiţiile legii. 

Autonomia locală este numai administrativă şi financiară, fiind exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de lege si 
priveşte organizarea, funcţionarea, competenţa şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi  
gestionarea  resurselor  care,  potrivit legii, aparţin comunei şi garantează autorităţilor administraţiei publice locale 
dreptul ca, în limitele legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor date în mod expres în competenţa altor 
autorităţi publice. 

Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice din comune, oraşe, municipii şi autorităţile administraţiei 
publice de la nivelul judeţului se bazează pe principiile autonomiei locale, legalităţii, cooperării, solidarităţii, egalităţii 
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de tratament şi responsabilităţii. 
În relaţiile dintre consiliul local şi primar, precum şi între autorităţile administraţiei publice din comuna şi autorităţile 

administraţiei publice de la nivel judeţean nu există  raporturi de subordonare, în relaţiile dintre acestea există raporturi 
de colaborare. 

Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale sunt: Asociaţia Comunelor din România, 
Asociaţia Oraşelor din România, Asociaţia Municipiilor din România, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din 
România, alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii. 

 
1.1 Aşezarea geografică 

Comuna Vama Buzăului are în componență satele Vama Buzăului (reședință), Acriș, Buzăiel și 
Dălghiu. 

Este situată în sud-estul județului Brașov, la 45 km de reședința de județ, fiind străbătută de DC 49A, care 
face legătura dintre Tărlungeni și Brădet (DN 10). 

Suprafaţă totală: 161,04 km² 

Comuna Vama Buzăului este situată în partea de SE  a judeţului  Braşov. Teritoriul ei se limitează cu 
judeţele Covasna şi Prahova, nu departe de poalele Ciucaşului. 

Localităţile învecinate sunt :la N – comuna Teliu, judeţul Braşov, oraşul Întorsura Buzăului,     judeţul 
Covasna; 

                                              la S -  judeţul Prahova; 
                                              la V – comunele Budila şi Tărlungeni, judeţul Braşov; 
                                              la E – comuna Sita Buzăului, judeţul Covasna, jdeţul Buzău. 
Localitatea are statutul oficial de vamă între Transilvania şi Ţara Românească, situându-se la intersecţia 

judeţelor Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova, fiind, totodată, un fost punct de trecere a frontierei între Imperiul 
Austro-Ungar şi Regatul României. 

1.2 Relief şi climă 
 
Comuna Vama Buzăului este situată la o altitudine de 800 m, la poalele Munţilor Ciucaş, în zona sudică 

a depresiunii intramontane Întorsura Buzăului. Comuna este mărginită în nord de Oraşul Întorsura Buzăului 
şi în est de Munţii Siriului - Tătarul Mare (1860 m) şi Munţii Tătarul Mic (1415 m.)  
Sud-vestul comunei este străjuit de lanţul montan format de Masivul Ciucaş 4. Golul alpin al Munţilor Ciucaş 
adăposteşte o mulţime de ansambluri stâncoase, având forme interesante şi denumiri sugestive, precum 
,,Tigăile’’, ,,Sfinxul din Bratocea’’, ,,Vârful Tesla’’. Acestea au fost declarate monumente ale naturii şi 
reprezintă importante puncte de atracţie pentru turişti.  

În partea de vest se află Ţara Bârsei (Depresiunea Braşovului), care este despărţită de teritoriul comunei 
printr-un lanţ de muncei, o parte din ei împăduriţi, iar o altă parte doar cu un covor vegetal ierbos (apărut între 
cele două războaie mondiale, din cauza defrişărilor masive pentru extinderea zonei de păsunat). 

Din punct de vedere geologic, depresiunea Întorsura Buzăului în care este situată comuna Vama Buzăului, 
,,se spurapune peste o cuvetă cretacică aparţinând flişului interior al Carpaţilor Orientali’’ 5.  

Zona e caracterizată prin prezenţa unui strat continuu de argilă, care alternează cu formaţiuni 
aluvionare, lucru care influenţează regimul de circulaţie al apelor subterane. De asemenea, se întâlnesc 
andosolurile şi solurile brune podzolice, favorabile vegetaţiei de pădure, precum şi culturilor agricole de: 
cartofi, sfeclă, cereale, plante de nutreţ, evidențiate în sub-capitolul 4.1. Agricultură. Comuna Vama Buzăului 
se află într-o regiune cu slabă rezistenţă tectonică, respectiv acolo unde lanţul carpatic este cel mai 
fragmentat, îngust şi cu altitudini joase.  

În această zonă pot fi întâlnite şi roci uşoare, care se dezagregă uşor, rezultând astfel pantele domoale, 
precum şi o pătură groasă de sol, fară pietrişuri, situată la baza culmilor, care a favorizat dezvoltarea 
agriculturii şi dezvoltarea aşezărilor omeneşti. 

Datorită aşezării sale geografice, clima comunei Vama Buzăului este una de tip montan, particularităţile 
climaterice fiind imprimate de dispunerea satelor în cadrul depresiunii intramontane Întorsura Buzăului, zona 
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fiind cunoscută ca „pol al frigului” în România. Caracteristica principală a climei este frecvenţa inversiunilor 
de temperatură, mai ales iarna şi la începutul primăverii, atunci când mase de aer rece şi dens staţionează în 
depresiune, fiind greu de dislocat din cauza ramei montane înconjurătoare. În acest fel se explică unele valori 
extreme negative, îngheţul putând să se producă oricând în intervalul septembrie - mai.  

Media multianuală a temperaturilor este de +7,2°C (iarna în jur de –30°C, iar vara de circa +16°C), 
existând variaţii de temperatură imprimate de formele de relief, astfel că, în zona munţilor care înconjoară 
comuna, media este de circa 0°C, iar în zona satelor este de de +8,5°C.  

Durata medie anuală a îngheţurilor este mare, de aproximativ 144 de zile de an şi a brumei de 33 de 
zile pe an, ceea ce defavorizează dezvoltarea segmentului agricol reprezentat de culturi, fapt resimţit în 
orientarea spre culturi specifice și rezistente: cartofi, sfeclă de zahăr, cânepă, rădăcinoase, plante medicinale.  

Din punct de vederea al precipitaţiilor, media multianuală este de aproximativ 762 mm în zona locuită 
şi 950 mm în zona montană, la 1500-2000 m. Durata medie anuală a precipitaţiilor este de 86 de zile pe an, 
dintre care 38 de zile cu ninsoare. Stratul de zăpadă se menţine aproximativ 85 de zile pe an (în zona locuită), 
durată care creşte direct proporţional cu altitudinea (ajungând la 165 zile la înălţimea de 1500 m şi la circa 237 
zile pe an la 2000 m). 

Precipitaţiile nu sunt însă răspândite uniform: vara cad mai mult de o pătrime din cantitatea anuală, iar 
iarna cam o cincime. Restul precipitaţilor, de aproape două treimi, cad primăvara şi toamna. Cel mai mult 
plouă în lunile mai şi iunie, când au loc şi viituri ale râurilor şi pâraielor, iar cantităţile de precipitaţii cele mai 
reduse se înregistrează în feburarie şi în iulie-august (când o parte dintre pâraie seacă).  

Umiditatea aerului este de asemenea foarte crescută, media fiind de 80%, ceea ce favorizează apariţia 
ceţei, durata anuală a acesteia fiind de 40 de zile pe an.  

Ca urmare a circulaţiei atmosferice anticiclonice, iernile sunt mai reci, chiar geroase, cu vânturi ce 
viscolesc zăpada şi bat din nord şi nord-nord-vestul ţării până pe înălţimile munţilor. În satele comunei, 
intensitatea acestor vânturi se diminuează, acestea fiind adăpostite de crestele munţilor Ciucaş şi Siriu. La 
sfârşitul iernii, vânturile bat dinspre sud şi sud-vest, aducând mase de aer mai cald (datorate ciclonilor 
mediteraneeni), determinând creşterea temperaturii şi topirea zăpezii. În perioada de vară predomină vânturile 
din vestul ţării, care aduc mase de aer cu caracter oceanic, bogate în precipitaţii. 

Rareori (şi numai pe înălţimile munţilor) sunt prezente mase de aer rece, polar, care determină scăderea 
temperaturii şi precipitaţii mixte şi solide (care însă nu sunt de durată). Uneori în perioada de vară pătrund mase de 
aer uscat şi cald, care determină perioade de secetă (de la un interval de 15 zile până la o lună şi jumătate) şi care 
pot aduce şi vijelii. 

 
1.3 Căi de acces 
 
Accesul spre comuna Vama Buzăului se face prin intermediul transportului rutier, principalelel drumuri care străbat 

comuna fiind: drumul comunal DC 49 A Brădet-Vama Buzăului şi DC 49 Buzăiel.  
Comuna Vama Buzăului nu are acces direct la drum naţional, accesul cel mai rapid spre municipiul Braşov (45 km) 

făcându-se pe DC 49 A până în localitatea Brădet, apoi DN 10 până în Hărman şi DN 11 până în Braşov. Teoretic, accesul 
spre Braşov se poate face şi pe ruta directă, prin drumul judeţean 103 A, pe tronsonul Dălghiu-Zizin, însă, momentan, 
acesta este impracticabil. Accesul spre oraşul Întorsura Buzăului (9 km) se face pe DC 49 A - DN 10. După Întorsura 
Buzăului, DN 10 asigură legătura şi cu localităţile de pe Valea Buzăului (Sita Buzăului, Zăbrătău, Crasna, Gura Siriului, 
Nehoiu, Pătârlagele) şi cu municipiul Buzău (130 km). Accesul spre localităţile din judeţul Prahova se poate face pe DC 
49 A, drum forestier, iar apoi DN 1 A dinspre Cheia, prin localităţile Măneciu, Izvoarele, Vălenii de Munte. 

Comuna nu are acces la reţeaua de căi ferate, cea mai apropiată staţie de cale ferată fiind cea din Întorsura Buzăului, 
la 9 km, pe şosea).  

Reşedinţa de comună, satul Vama Buzăului este situat la:  
- 5,5 km de satul Acriş;  
- 6,5 km de satul Buzăiel;  
- 8,5 km de satul Dălghiu  
- 45 de municipiul Braşov;  
- 40 km de municipiul Săcele;  
- 9 km de oraşul Întorsura Buzăului.  
Datorită structurii geografice a zonei, satele componente ale comunei au un aspect de aşezare de tip înşirat, 

desfăşurându-se de-a lungul râului Buzău şi a afluenţilor acestora. Satul Vama Buzăului este situat pe cursul râului Buzău, 
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satul Dălghiu pe cursul pârâului Dălghiu, satul Buzăiel pe cursul pârâului Buzăiel, iar satul Acriş este situat pe cursul 
pârâului Acriş. 

Comuna are un centru bipolar, ea având în satul-reşedinţă, Vama Buzăului, grupate într-un prim nucleu primăria, 
poliţia, şcoala generală cu clasele I-VIII, cooperativa de credit, căminul cultural, biblioteca şi biserica şi puţin mai jos (spre 
Braşov), un al doilea nucleu compus din: complex comercial (mini market, bufet-bar, magazin mixt, brutărie), moară, 
dispensar uman şi veterinar, poştă şi fostul centru de colectare a laptelui. 

 
1.4.Istoric 
 
Datorită poziţiei geografice într-o regiune uşor accesibilă din cealaltă parte a Carpaţilor, în Evul Mediu pătrunderea 

nomazilor spre Europa Centrală prin zona Buzeielor a fost una deosebit de intensă, fiind reflectată în toponimele locale 
(Vârful lui Crai, Drumul Nemţesc, munţii Tătaru Mare şi Tătaru Mic, Casele Neamţului, Râul Cetăţii etc.).  

În secolul XII, odată cu dezvoltarea cetăţii Braşovului şi creşterea activităţii comerciale, importanţa trecătorii numită 
,,Tabla Buţii’’, aflată între localităţile Vama Buzăului şi Ceraşu, a sporit tot mai mult în timp, constituind în tot evul 
mediu poarta de sud-est a Ardealului cu Muntenia, o trecătoare care făcea legătura între Ţara Românească şi Transilvania, 
ca punct vamal comercial. Denumirea de ,,Tabla Buţii’’ derivă de la faptul că în acea zonă se făcea transferul băuturilor 
româneşti în buţiile comercianţiilor braşoveni şi de la tablele ştanţate care erau aplicate în trecut pe butoaiele cu marfă 
cand se făcea vămuirea. 

În secolul XIII, când regele Unagriei Andrei al II-lea a oferit Ţara Bârsei Ordinului Cavalerilor Teutoni pentru 
ocrotirea graniţelor, în trecătoarea Tabla Buţii s-a construit de către cavalerii teutoni cetatea Cruceburg (aflată în prezent 
în ruine), folosită ca bastion de apărare şi punct vamal de graniţă.  

Puternicele năvăliri ale tătarilor din anii 1241, 1285, 1343 (şi altele până în anul 1658) sau ale turcilor 1421, 1432, 
1438, 1508 (şi ultima dată în anul 1828, atunci când au fost respinşi de locuitorii Ţării Bârsei) au însemnat tot atâtea 
distrugeri şi ulterior refaceri ale cetăţii şi teritoriului pe care aceasta îl apăra. Prezenţa oaspeţilor nepoftiţi în această zonă 
a fost consemnată prin denumirile împrejurimilor: Muntele Tătaru Mare şi Tătaru Mic, Pasul Tătarilor, Drumul Nemţesc, 
Casele Neamţului, Plaiul Beldi, Vârful Crai, Festung etc. Mărturie pentru această epocă sunt cele şapte “Festung” 
(întăriri), în genul taberelor militare, amplasate în trecătoare, la intrarea în localitatea Vama Buzăului dinspre graniţa cu 
Ţara Românească.  

Pasul Buzăului a fost trecut şi de oştiri prietene locuitorilor zonei: în 1542 domnul Moldovei, Petru Rareş, trece prin 
Tabla Buţii la cetăţiile lui din Transilvania, iar la 1599 domnul muntean Mihai Viteazul pleacă din Târgovişte şi pe valea 
Teleajenului urcă la Tabla Buţii şi coboară în Vama Buzăului (unde se odihneşte în noaptea de 17-18 octombrie 1599), 
plecând apoi mai departe spre Braşov - Făgăraş - Sibiu, în drum spre memorabila bătălie de la Şelimbăr, confruntare ce 
i-a deschis drumul spre Alba Iulia şi, ulterior, spre prima unificare a statelor româneşti. După anul 1699, când Transilvania 
a intrat sub dominaţia Imperiului Austro-Ungar, vama comercială a fost coborâtă la intrarea în localitatea Vama Buzăului, 
Tabla Buţii rămânând doar frontieră, cu un pichet de grăniceri şi pierzându-şi apoi, treptat, din importanţa militară şi 
eonomică, datorită deschiderii şi modernizării altor căi de comunicaţii, precum pasul Bratocea-Săcele.  

Din această perioadă datează şi singurul monument istoric de pe raza comunei, clădirea fostului post de grăniceri 
(construită în secolul al XVIII - lea). Localitatea Vama Buzăului a luat aşadar fiinţă în jurul anului 1700, denumirea de 
,,Vama’’ fiind dată întrucât zona reprezintă un fost punct de trecere a frontierei între Imperiul Austro-Ungar şi Regatul 
României şi denumirea de ,,Buzău’’ datorită izvorului râului Buzău.  

În anul 1839 s-a deschis drumul pe Valea Buzăului pe la Siriu, ceea ce a dus la mutarea oficiului vamal de la Vama 
Buzăului la Siriu, în aval pe râul Buzău. 

În primul război mondial, la Tabla Buţii s-au dat lupte grele între trupele române şi armata austro-ungară, în 
tentativa de a elibera Transilvania. Mărturie pentru aceste bătălii este Cimitirul Eroilor, amenajat în urma luptelor date în 
15 / 16 August 1916, chiar în trecătoare. În acest cimitir sunt îngropaţi 166 de eroi români, laolaltă cu soldaţii duşmani 
căzuţi la datorie, care sunt comemoraţi în fiecare an de către locuitorii şi autorităţile din comunele de pe ambii versanţi ai 
muntelui.  

Tot în secolul XIX, în această zonă s-au format două comune aparţinătoare comitatului Trei Scaune: Vama şi 
Întorsura, iar ulterior, toate aşezările din zona Buzaielor (Vama Buzăului, Întorsura Buzăului, Sita Buzăului şi Barcani) 
au primit denumirea de ,,satele Buzae’’, formând comuna colectivă ,,Buzăul Ardelean’’.  

După 1925, suprafaţa judeţului Braşov a fost împărţită în teritoriul oraşului Braşov şi trei plăşi: Plasa Bran, Plasa 
Săcele şi Plasa Buzăul Ardelean, care includea atunci localităţile: Barcani, Budila, Dobârlău, Întorsura Buzăului, Mărcuş, 
Sărămaş, Sita Buzăului, Teliu şi Vama Buzăului, acestea trecând aşadar în componenţa adminstrativă a judeţului Braşov. 
Exploatarea masivă a pădurilor din zonă, din perioada interbelică, a făcut necesară asigurarea transportului de lemne spre 



5 
 

centrele de prelucrare şi desfacere. În acest scop s-a construit o linie ferată îngustă din Vama Buzăului, prin pasul Boncuţa, 
la Măneciu - Prahova. Pe acest traseu pitoresc circula “mocăniţa” cu lemne, cherestea, grâne şi alte materiale care asigurau 
”trocul”, la care participau oamenii din ambele capete ale acestei linii ferate. Din perioada Imperiului Austro-Ungar au 
apărut probleme legate de fondul funciar din zona “Buzăului Ardelean”, din cauza unui număr mare de "cumpărături 
româneşti de pământ" din moşiile grofilor, acte de vânzare-cumpărare (redactate în limba maghiară) ce nu au fost operate 
în cărţile funciare, din diferite motive. După 1929, s-a făcut o primă încercare de reparare a acestei situaţii, prin înfiinţarea 
de notariate în zonă şi înregistrarea situaţiei de fapt a proprietarilor în registre şi foi de avere noi. Odată cu al doilea război 
mondial, dar mai ales după instaurarea la putere a regimului comunist, acest proces de reglementare a fost întrerupt şi 
reluat după 1990, prin aplicarea legilor fondului funciar, care a fost finalizată în Vama Buzăului în octombrie 2007. Cu 
toate acestea, problema documentelor care să ateste proprietatea este încă nerezolvată, deoarece întabularea terenurilor 
deţinute de localnici este realizată într-un număr mic de cazuri (în primul rând datorită costurilor mari în raport cu 
veniturile proprii, dar şi a timpului mare de aşteptare implicat de procedurile legale) . 

 
1.5. Populaţia 
 
Conform utlimelor date communicate de către Institutul Național de Statistică, populația comunei Vama 

Buzăului este următoarea: 

Varste si grupe de varsta Sexe Judete Localitati 

Ani 
Anul 2020 

UM: Numar persoane 
Numar persoane 

Total Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 3622
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 1821
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 1801

0- 4 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 229
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 107
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 122

0 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 39
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 19
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 20

1 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 45
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 19
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 26

2 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 39
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 18
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 21

3 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 53
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 25
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 28

4 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 53
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 26
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 27

5- 9 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 244
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 119
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 125

5 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 45
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 21
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 24

6 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 47
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 23
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 24
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7 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 45
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 25
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 20

8 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 48
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 26
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 22

9 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 59
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 24
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 35

10-14 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 211
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 113
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 98

10 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 34
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 21
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 13

11 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 50
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 30
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 20

12 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 34
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 18
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 16

13 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 55
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 26
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 29

14 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 38
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 18
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 20

15-19 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 234
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 119
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 115

15 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 36
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 16
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 20

16 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 42
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 17
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 25

17 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 43
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 21
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 22

18 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 57
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 34
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 23

19 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 56
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 31
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 25

20-24 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 229
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 125
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 104

20 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 62
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 32
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- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 30
21 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 37

- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 20
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 17

22 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 51
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 32
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 19

23 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 37
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 20
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 17

24 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 42
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 21
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 21

25-29 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 238
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 123
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 115

25 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 51
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 25
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 26

26 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 53
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 28
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 25

27 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 40
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 19
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 21

28 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 39
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 21
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 18

29 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 55
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 30
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 25

30-34 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 268
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 142
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 126

30 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 62
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 31
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 31

31 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 54
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 29
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 25

32 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 58
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 33
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 25

33 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 43
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 23
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 20

34 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 51
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 26
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 25

35-39 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 237
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- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 117
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 120

35 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 45
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 26
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 19

36 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 36
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 19
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 17

37 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 52
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 25
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 27

38 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 55
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 25
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 30

39 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 49
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 22
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 27

40-44 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 300
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 157
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 143

40 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 54
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 29
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 25

41 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 55
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 33
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 22

42 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 74
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 36
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 38

43 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 54
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 27
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 27

44 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 63
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 32
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 31

45-49 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 287
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 157
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 130

45 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 58
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 35
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 23

46 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 45
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 20
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 25

47 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 60
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 36
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 24

48 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 73
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 33
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 40
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49 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 51
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 33
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 18

50-54 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 246
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 128
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 118

50 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 44
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 24
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 20

51 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 72
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 36
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 36

52 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 67
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 36
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 31

53 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 33
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 14
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 19

54 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 30
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 18
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 12

55-59 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 147
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 78
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 69

55 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 27
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 14
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 13

56 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 37
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 23
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 14

57 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 26
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 13
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 13

58 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 24
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 11
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 13

59 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 33
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 17
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 16

60-64 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 198
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 108
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 90

60 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 39
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 15
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 24

61 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 33
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 20
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 13

62 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 40
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 26
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- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 14
63 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 40

- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 24
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 16

64 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 46
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 23
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 23

65-69 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 170
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 76
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 94

65 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 42
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 19
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 23

66 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 38
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 17
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 21

67 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 29
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 15
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 14

68 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 27
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 9
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 18

69 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 34
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 16
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 18

70-74 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 138
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 60
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 78

70 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 28
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 16
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 12

71 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 31
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 13
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 18

72 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 28
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 12
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 16

73 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 19
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 8
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 11

74 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 32
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 11
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 21

75-79 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 98
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 37
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 61

75 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 15
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 7
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 8

76 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 14
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- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 2
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 12

77 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 15
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 4
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 11

78 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 29
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 13
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 16

79 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 25
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 11
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 14

80-84 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 81
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 30
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 51

80 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 15
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 5
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 10

81 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 21
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 7
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 14

82 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 19
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 7
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 12

83 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 10
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 2
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 8

84 ani Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 16
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 9
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 7

85 ani si peste Total Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 67
- Masculin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 25
- Feminin Brasov 42183 VAMA BUZAULUI 42

 
 
Evoluția populației comunei Vama Buzăului în ultimii ani este următoarea: 
 
An 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prezent

Populație 3477 3473 3490 3498 3522 3556 3622

2. AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PULICE LOCALE 

Autorităţile administraţiei publice locale asigură autonomia locală, administrativă şi financiară la nivelul comunei 
Vama Buzăului. Acestea sunt: Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, ca autoritate deliberativă şi Primarul comunei 
Vama Buzăului, ca autoritate executivă. 

Competenţele si atribuţiile primarului si ale consiliului local sunt cele prevăzute de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ şi cele prevăzute de regulamentele interne. 

2.1 Consiliul Local 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului este constituit din 13 consilieri, a fost validat în urma alegerilor locale 
din 6 iunie 2016 și a fost declarant ca legal constituit prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 
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3/23.06.2016 şi îşi are sediul  în Comuna Vama Buzăului, strada Principală, nr. 425, Judeţul Braşov. 
Consiliul local se compune din consilieri locali aleşi în condiţiile stabilite de  legea pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale. 
Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabileşte prin ordin al prefectului, în  funcţie de numărul locuitorilor 

comunei,  conform populaţiei raportate, în  funcţie  de  domiciliu, de Institutul Naţional de Statistică la data de I ianuarie 
a anului în care  se  organizează alegerile. 

Consiliul local se constituie în cel mult 60 de zile de la data desfăşurării alegerilor autorităţilor administraţiei publice 
locale. Anterior constituirii consiliului local, mandatele consilierilor locali declaraţi aleşi sunt validate în termen de cel 
mult 25 de zile de la data desfăşurării alegerilor pentu autorităţile administraţiei publice locale  de  judecătoria  în  a cărei 
rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri, în procedură necontencioasă prin  
încheiere pronunţată în camera de consiliu, fără a fi  aplicabilă procedura de regularizare a cererii. 

Încheierea judecătoriei privind validarea sau, după  caz, invalidarea mandatelor consilierilor locali cuprinde  
numele  consilierilor locali ale căror mandate  au fost validate  şi  se comunică de îndată prefectului şi secretarului  general  
al  unităţii  administrativ-teritoriale. În prima zi lucrătoare ulterioară comunicării încheierii, secretarul general al unităţii 
administrativ-teritoriale informează consilierii locali declaraţi aleşi cu privire la validarea mandatelor lor, supleanţii 
acestora cu privire la invalidarea mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi şi partidele politice sau organizaţiile 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. Încheierea judecătoriei prin care sunt invalidate mandatele este 
comunicată şi  respectivilor consilieri locali declaraţi aleşi. 

În termen de 3 zile de la comunicare, cei  interesaţi  pot  formula apel împotriva încheierii judecătoriei de validare 
sau invalidare a mandatelor. Apelul se  soluţionează de tribunalul în a cărui  circumscripţie se află judecătoria care  a 
pronunţat încheierea întermen de 5 zile de la depunerea apelului, în procedură necontencioasă, fără a fi aplicabilă 
procedura de regularizare a cererii, hotărârea fiind definitivă. Hotărârea se comunică de îndată de la pronunţare 
prefectului, secretarului general al unităţii administrativ- teritoriale şi consilierului local declarat ales. 

Pronunţarea încheierii judecătoriei, respectiv pronunţarea hotărârii tribunalului  se poate amâna, o singură dată, cel 
mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea încheierii, respectiv a hotărârii este de cel mult 48 de ore de la pronunţare. 

Consilierul local declarat ales poate renunţa la mandat în cel mult 10 zile de la data desfăşurării alegerilor, situaţie 
în care  comunică,  în  acelaşi termen,  sub  semnătură,  decizia sa secretarului general al unităţii administrative teritoriale. 

Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale transmite judecătoriei în a cărei rază teritorială se află 
circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri şi prefectului declaraţiile semnate de consilierii locali declaraţi 
aleşi. 

Prefectul convoacă consilierii locali pentru şedinţa privind ceremonia de constituire a consiliului local în cel mult 
5 zile de la comunicarea încheierii judecătoriei ori a comunicării hotărârii tribunalului, după caz, în situaţia în care 
numărul mandatelor de consilier local, validate, este mai mare decât primul  număr natural strict mai mare decât 
jumătate  din numărul membrilor consiliului local stabilit. 

Prefectul îi comunică secretarului general  al  unităţii  administrativ-teritoriale  data  şi  ora stabilite pentru şedinţa 
privind ceremonia de constituire a consiliului local,  la  care participă prefectul, subprefectul sau un reprezentant al 
instituţiei prefectului desemnat prin ordin de către prefect. 

Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale comunică consilierilor locali ale căror mandate au fost 
validate data şi ora şedinţei privind ceremoniade constituire convocată de prefect, care are loc la sediul consiliului local. 

Şedinţa pentru ceremonia de constituire este condusă de  cel  mai  în  vârstă consilier local al cărui mandat a fost 
validat, ajutat  de  doi  dintre  cei  mai  tineri  consilieri locali alecăror mandate au fost validate. 

Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun jurământul în cadrul şedinţei privind ceremonia de 
constituire a consiliului local.  În cazul în  care numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai mic decât 
primul  număr natural  strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local stabilit potrivit 
dispoziţiilor legale, prefectul convoacă consilierii locali pentru o a doua şedinţă privind ceremonia de constituire în 
termen de 20 de zile de la dataprimei şedinţe. 

În cadrul celei de a doua şedinţe pot depune jurământul consilierii locali validaţi care au absentat de la prima şedinţă 
şi supleanţii ale căror mandate au fost validate şi consilierii locali validaţi şi care nu au fostconvocaţi la prima şedinţă de 
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constituire a consiliului local. 
Consilierul local declarat ales care nu a putut depune jurământul, ca urmare a absenţei pentru motive temeinice, 

poate depune jurământul în cadrul primei şedinţe a consiliului local. Sunt considerate motive temeinice spitalizarea sau 
imobilizarea la pat, dovedită prin certificat medical, ori situaţii precum deplasarea în  străinătate în  interes de serviciu, 
evenimente de forţă majoră, cum ar fi inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea, deces în familie ori alte 
situaţii similare. 

Consilierul local al cărui mandat a fost validat care nu depune jurământul nici în cea de a doua şedinţă privind 
ceremonia de constituire ori care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept. Locurile consilierilor 
locali declaraţi aleşi ale  căror mandate  nu au fost validate sau care sunt consideraţi demisionaţi de drept şi  care nu pot fi  
completate  cu supleanţi se declară vacante prin ordin al prefectului în termen de 5 zile de  la  prima şedinţă ordinară a 
consiliului local. 

Consiliul local este legal constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai mare decât 
primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local, stabilit conform legii. Data 
constituirii consiliului local este considerată data desfăşurării primei şedinţe privind ceremonia de constituire a 
consiliului local, respectiv a celei de a doua, după caz. În termen de 3 zile de  la data constituirii consiliului local, prefectul 
emite un ordin privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a consiliului local, care se comunică 
secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale şi se aduce la cunoştinţă publică. 

În situaţia în care consiliul local nu este legal constituit întermen de 3 zile de la împlinirea termenului prevăzut, 
prefectul emite un ordin privind constatarea neîndeplinirii condiţiilor legale de constituire a consiliului local,  în care se 
menţionează motivele neconstituirii acestuia. Ordinul prefectului prevede, dacă este cazul, şi situaţiile în care este 
necesară validarea mandatelor supleanţilor. Ordinul  prefectului care  cuprinde  situaţiile  în care este necesară validarea 
mandatelor supleanţilor se comunică judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentrucare  
au  avut  loc  alegeri,  partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au propus 
candidaţi şi  secretarului general alunităţii administrativ-teritoriale. 

După declararea ca legal constituit, consiliul local alege  dintre  membrii   săi,  în termenul stabilit prin regulamentul  
de organizare şi funcţionare a consiliului local, un  preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce 
şedinţele consiliului şi semnează hotărârile adoptate de acesta. Preşedintele de şedinţă se alege prin vot deschis cu 
majoritate simplă. 

 
2.1.1 Atribuţiile Consiliului Local 
 
Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia 

celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. 
Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 
    a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi 

funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor 
şi regiilor autonome de interes local; 

    b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului; 
    c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului; 
    d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 
    e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern. 
 
 În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. a), consiliul local: 
    a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi 

funcţionare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aprobă un model orientativ al statutului 
unităţii administrativ-teritoriale, precum şi un model orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare 
a consiliului local; 

    b) alege viceprimarul/viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a 
consilierilor locali, în condiţiile art. 152 alin. (2); 

    c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii 
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ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de 
interes local şi statul de funcţii al acestora; 

    d) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare 
participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii; 

    e) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii autonome, în 
condiţiile legii. 

 
 În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. b), consiliul local: 
    a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările de credite, modul 

de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 
    b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi 

contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-
teritoriale, în condiţiile legii; 

    c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii; 
    d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de 

interes local, în condiţiile legii; 
    e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-

teritoriale; 
    f) asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea 

patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi investiţii care să contribuie la îndeplinirea programelor 
de dezvoltare economică regională şi locală; 

    g) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile 
angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecţiei 
mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor. 

 
  Dacă bugetul unităţii administrativ-teritoriale, prevăzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat după două 

şedinţe consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfăşoară pe baza bugetului 
anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii 
bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. c), consiliul local: 
    a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor 

proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes 
local, în condiţiile legii; 

    b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau închirierea 
bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii; 

    c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale 
localităţilor; 

    d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de orice alte obiective de 
interes public local. 

 
 În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în 

condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 
    a) educaţia; 
    b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a 

familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 
    c) sănătatea; 
    d) cultura; 
    e) tineretul; 
    f) sportul; 
    g) ordinea publică; 
    h) situaţiile de urgenţă; 
    i) protecţia şi refacerea mediului; 
    j) conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, 

grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; 
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    k) dezvoltarea urbană; 
    l) evidenţa persoanelor; 
    m) podurile şi drumurile publice; 
    n) serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local;  
    o) serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor; 
    p) activităţile de administraţie social-comunitară; 
    q) locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale 

sau în administrarea sa; 
    r) punerea în valoare, în interesul colectivităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii 

administrativ-teritoriale; 
    s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege. 
 
În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. d), consiliul local: 
    a) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; 
    b) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor 

locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa. 
 
În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. e), consiliul local: 
    a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în 

vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; 
    b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-

teritoriale din alte ţări; 
    c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară 

sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei 
publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

 
 În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. a), b) şi d), consiliul local: 
    a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de 

administrare, lucrările şi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea şi funcţionarea clădirilor în care îşi 
desfăşoară activitatea autorităţi sau instituţii publice a căror activitate prezintă un interes local. Bunurile 
achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale; 

    b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau autorităţii publice titulare a dreptului de 
proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare şi întreţinere a clădirilor sau terenurilor aflate în 
proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creşterii nivelului de atractivitate turistică a unităţii 
administrativ-teritoriale, cu condiţia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului 
în spaţiile astfel îmbunătăţite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în 
proprietatea unităţii administrativ-teritoriale. 

 
 Pentru realizarea atribuţiilor sale consiliul local poate solicita informări şi rapoarte de la primar, 

viceprimar şi de la conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes 
local. 

 Consiliul local hotărăşte acordarea unor sporuri şi a altor facilităţi, potrivit legii, personalului angajat în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local. 

 Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean 
de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se 
stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului unităţii 
administrativ-teritoriale. 

 Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii, în toate domeniile de interes local, cu excepţia celor date 
în mod expres în competenţa altor autorităţi publice, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege. 

 
2.1.2 Comisiile de specialitate 
 
Consiliul Local îşi desfăşoară activitatea prin comisii şi se intruneste cel puţin o dată pe lună, în şedinţe ordinare 

convocate de primar. 
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Consiliul Local se poate întruni în şedinţe extraordinare, la cererea primarului, a cel puţin o treime din numărul total 
al consilierilor locali sau la  convocarea  primarului, ca urmare a solicitării  prefectului. 

În cadrul Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, în funcţie de specificul local şi sfera de atribuţii 
conferită de lege, se organizează următoarele comisii de specialitate: 

a) Comisia nr. 1 – pentru probleme de activităţi economico - financiare, administrarea patrimoniului 
comunei, agricultură, silvicultură, amenajarea teritoriului şi urbansim, gospodărire comunală, protecţia 
mediului şi turism, servicii şi comerţ– are 5 membrii; 

b) Comisia nr. 2 – pentru probleme de învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social – culturale, 
culte, protecţie copii, tineret şi sport – are 3 membrii; 

c) Comisia nr. 3 – pentru probleme de administraţie publică, juridică şi disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor – are 5 membrii. 

 
Atribuţiile comisiilor de specialitate: 
Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale: 

- analizează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local din domeniul lor de activitate; 
- întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care  le  prezintă 

Consiliului Local; 
- îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Local sau însărcinări date prin hotărâri ale Consiliului Local, dacă acestea  au legătură 
cu activitatea lor. 

Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă. 
 
2.2 Primarul şi Viceprimarul 
 
Comunele au câte un primar si câte un viceprimar aleşi în condiţiile legi. Funcţiile de primar şi de viceprimar, sunt 

funcţii de demnitate publică. 
Mandatul primarului declarat ales  este  validat în  termen de 20 de zile  de la data desfăşurării alegerilor de către  

judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri, în  procedură 
necontencioasă. Validarea se realizează la judecătorie, după depunerea raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor 
electorale, potrivit legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, prin încheiere pronunţată în 
camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. 

Invalidarea alegerii primarului se poate pronunţa în cazul în care se constată, potrivit legii privind alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea acestuia s-a făcut prin 
fraudă electorală. 

Încheierea judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea alegerii primarului se comunică de îndată 
prefectului şi secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, care are obligaţia aducerii la cunoştinţă publică 
prin afişarea acesteia la sediul unităţii administrativ-teritoriale, în termen de cel mult 24 de ore de la comunicare. 

În termen de 2 zile de la aducerea la cunoştinţă publică, cei interesaţi pot formula apel împotriva încheierii 
judecătoriei de validare sau invalidare a alegerii primarului la tribunal. 

Apelul se soluţionează de tribunal în termen de 5 zile de la sesizare, hotărârea fiind definitivă. Hotărârea se comunică 
de îndată prefectului, secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, primarului declarat ales şi se aduce la 
cunoştinţă publică. 

Pronunţarea încheierii judecătoriei, respectiv pronunţarea  hotărârii  tribunalului se poate amâna, o singură dată, cel 
mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea încheierii, respectiv a hotărârii este de cel mult 48 de ore de la pronunţare. 

Rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se prezintă în prima şedinţă privind ceremonia de constituire sau, 
după caz, într-o şedinţă extraordinară  a consiliului local. 

În caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea autorităţilor cu  atribuţii în organizarea alegerilor 
locale, pe baza solicitării prefectului, stabileşte data alegerilor. Acestea se organizează în termen de maximum 90  de  zile  de  
la data invalidării sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, în condiţiile legii. 

Primarul depune jurământul prevăzut la art. 117 în prima şedinţă privind ceremonia de constituire a 
consiliului local sau în faţa judecătorului delegat, în camera de  consiliu, în cazul în care prima şedinţă privind ceremonia de 
constituire a consiliului local nu are loc  în termen de 60 de zile de la data alegerilor. 

Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept. După depunerea jurământului, primarul 
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intră în exerciţiul de drept al mandatului. 
Mandatul primarului este de 4 ani. 
Durata mandatului constituie vechime în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite. Mandatul primarului se exercită 

până la depunerea jurământului de către primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, în caz 
de război, calamitate naturală, dezastru sau sinistru deosebiit de grav. 

Viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute  de  lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în 
care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale 
viceprimarului. 

Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea 
primarului sau a consilierilor locali. 

Eliberarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu 
majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi  
din numărul consilierilor locali în funcţie. Eliberarea din funcţie a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale 
mandatului consiliului local. 

Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În  cazul în care mandatul consiliului 
local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi 
mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate. 

 
2.2.1 Atribuţiile primarului 
 
Atribuţiile primarului sunt cele stabilite prin O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 
Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 
    a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii; 
    b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local; 
    c) atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale; 
    d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local; 
    e) alte atribuţii stabilite prin lege. 
 
  În temeiul  celor prevăzute la lit. a), primarul: 
    a) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale 

de profil; 
    b) îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului; 
    c) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin lege. 
 
 În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. b), primarul: 
    a) prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială şi de 

mediu a unităţii administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile 
legii; 

    b) participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii 
a acestora; 

    c) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări; 
    d) elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a 

unităţii administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local. 
 
 În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. c), primarul: 
    a) exercită funcţia de ordonator principal de credite; 
    b) întocmeşte proiectul bugetului unităţii administrativ-teritoriale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le 

supune spre aprobare consiliului local, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege; 
    c) prezintă consiliului local informări periodice privind execuţia bugetară, în condiţiile legii; 
    d) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele 

unităţii administrativ-teritoriale; 
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    e) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal 
teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar. 

 
 În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. d), primarul: 
    a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin 

intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local; 
    b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
    c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 129 

alin. (6) şi (7) din O.U.G. nr. 57/2019; 
    d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului furnizării serviciilor publice 

de interes local prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7) din O.U.G. nr. 57/2019, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi 
privat al unităţii administrativ-teritoriale; 

    e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a 
raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii 
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local; 

    f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru 
respectarea prevederilor acestora; 

    g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative, ulterior verificării şi 
certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularităţii, legalităţii şi de îndeplinire a 
cerinţelor tehnice; 

    h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul 
de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor. 

 
  Primarul desemnează funcţionarii publici anume împuterniciţi să ducă la îndeplinire obligaţiile privind comunicarea 

citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 
  Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale 

ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, 
precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene. 

   Numirea conducătorilor instituţiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local se face pe 
baza concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea 
primarului. 

 
 Atribuţiile primarului în calitate de reprezentant al statului 
     - În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative 

privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor 
atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna, în oraşul sau în municipiul în care a 
fost ales. 

     - În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice 
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile 
administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate. 

 
       Delegarea atribuţiilor 

     - Primarul poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative viceprimarului, 
secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, conducătorilor compartimentelor funcţionale sau 
personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice 
de interes local, în funcţie de competenţele ce le revin în domeniile respective. 

     - Dispoziţia de delegare trebuie să prevadă perioada, atribuţiile delegate şi limitele exercitării atribuţiilor delegate, 
sub sancţiunea nulităţii. Dispoziţia de delegare nu poate avea ca obiect toate atribuţiile prevăzute de lege în sarcina 
primarului. Delegarea de atribuţii se face numai cu informarea prealabilă a persoanei căreia i se deleagă atribuţiile. 

     - Persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în condiţiile alin. (1) şi (2) exercită pe perioada delegării atribuţiile funcţiei 
pe care o deţine, precum şi atribuţiile delegate; este interzisă subdelegarea atribuţiilor. 

     - Persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în condiţiile alin. (1) şi (2) răspunde civil, administrativ sau penal, după 
caz, pentru faptele săvârşite cu încălcarea legii în exercitarea acestor atribuţii. 
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Alte atribuţii stabilite prin lege. 

2.3 Organizarea Primăriei comunei Vama Buzăului 
 
În temeiul O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, la   propunerea Primarului, Consiliul Local aprobă 

organigrama şi statul de funcţii ale  aparatului de specialitate al primarului. 
Organigrama şi statul de funcţii pot fi consultate pe site-ul primariei comunei Vama Buzăului 

www.comunavamabuzăului.ro, accesând http://www.comunavamabuzaului.ro/primar.html#organigrama. 
 
2.4 Iniţiativa şi consultarea cetăţenească în probleme de interes local 
 
Cetăţenii pot propune consiliului local pe a carui rază teritorială domiciliază, spre dezbatere şi adoptare, proiecte de 

hotărâri. 
Promovarea unui proiect de hotărâre se poate face de  unul  sau de  mai mulţi cetăţeni  cu drept de vot, dacă acesta 

este susţinut prin semnături  de  cel  puţin  5%  din populaţia  cu  drept de vot înscrisă în Registrul electoral, cu  domiciliul 
sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială. 

Iinițiatorii depun la secretarul general al comunei Vama Buzăului forma propusă a proiectului de hotărâre. 
Proiectul se afişează spre infonnare public prin grija secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale. 

Iniţiatorii asigură întocmirea listelor de susţinători pe formulare puse la dispoziţie de secretarul general al unităţii 
adimistrativ-teritoriale 

Listele de susţinători cuprind numele, prenumele şi domiciliul, seria  şi  numărul actului de identitate şi  semnăturile 
susţinătorilor. Listele de susţinători pot fi semnate numai de cetăţenii cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu 
domiciliul  sau  reşedinţa  în unitatea administrativ-teritorială, al cărei consiliu local urmează să dezbată proiectul de 
hotărâre în cauză. 

După depunerea documentaţiei şi verificarea acesteia de către secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale, 
proiectul de hotărîre unnează procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local. 

Cetăţenii comunei pot fi consultaţi  şi prin adunări cetăţeneşti organizate. Convocarea şi organizarea adunărilor 
cetăţeneşti se fac de către primar, la iniţiativa acestuia ori  a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie. Convocarea 
adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţă public a scopului, datei şi locului unde urmează să  se  desfăşoare 
aceasta. 

Adunarea cetăţenească este valabil constituită prin rezenţa majorităţii cetăţenilor cu drept de vot şi adoptă propuneri 
cu majoritatea celor prezenţi. 

Propunerile se consemnează într-un process verbal  şi  se  înaintează primarului,  care le supune dezbaterii consiliului 
local în prima şedinţă, în vederea stabilirii modalităţilor concrete de realizare şi finanţare, dacă este cazul. Soluţia  
adoptată  de  consiliul  local   se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului generl al unităţii administrativ-
teritoriale. 

2.5 Însemnele specifice Comunei Vama Buzăului 
 
Pe teritoriul comunei Vama Buzăului se folosesc, în condiţiile legii, următoarele simboluri: 
- locale: 
 
 
 
 
 
 
Stema comunei Vama Buzăului  
 
 
- naţionale: 
Drapelul României (tricolor) 
Ziua Naţională a României - l Decembrie 
Imnul Naţional al României - ,,Deşteaptă-te române" Stema ţării - stabilită prin lege organică 
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- europene: 
Drapelul Uniunii Europene Stema Uniunii Europene Imnul Uniunii Europene 
- Ziua Uniunii Europene. 
 
2.6 Distincţii de decorare 
 
În conformitate cu prevederile art. 129,  alin. (13) din Ordonanţa de  Urgenţă  a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, Consiliul Local are posibilitatea de a acorda titlul de Cetăţean de Onoare al Comunei Vama 
Buzăului persoanelor cu merite deosebite. 

Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de 
onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc 
şi condiţiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului unităţii 
administrativ-teritoriale. 

Titlul de Cetăţean de Onoare al Comunei Vama Buzăului reprezintă cea mai înaltă distincţie conferită de 
către Consiliul Local al Comunei Vama Buzăului. 

Iniţiativa propunerii pentru conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al comunei Vama Buzăului o poate 
avea: Primarul, Viceprimarul, Consilierii locali, Persoanele juridice care desfăşoară activitate în 
domeniul/domeniile în care s-a afirmat cel propus, un număr de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vor a 
comunei Vama Buzăului, pe baza unui tabel semnat de către aceştia, promovat de către un consilier sau un grup 
de consilieri locali. 

 
2.7 Comunicarea 
 
Comunicarea instituţiilor publice este reglementată de O.G. nr. 27/2002 privind activitatea de soluţionare a 

petiţiilor, Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică (cu modificările şi 
completările ulterioare), O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi Legea nr. 544/2001 privind liberul acces 
la informaţiile de interes public. 

Informarea, asistenţa oferită cetăţenilor se poate obţine de la sediul instituţiei, verbal, prin telefon şi în scris. 
De asemenea, la sediul instituţiei există formulare pentru fiecare procedură birocratică şi se oferă asistenţă în 

completarea acestora. Cetăţeanul este îndrumat, îi sunt explicaţi paşii pentru rezolvarea problemelor şi îi este 
oferit ajutor în contactul cu alte servicii. 

Cetăţeanul este informat cu privire la actele necesare pentru rezolvarea problemelor, verificarea actelor 
prezentate, înregistrarea documentelor şi eliberarea documentelor si avizelor solicitate. 

La nivelul instituției este organizat un program de audiență al conducerii primăriei respectiv primar, viceprimar, 
secretar, iar în urma aplicării procedurii de audiențe se urmăreşte punerea în aplicare a soluțiilor identificate în audiențe 
prin colaborare cu celelate servicii. 

La sediul instituției sunt primite şi îmegistrate apeluri unde sunt oferite informații telefonic sau cetățeanul este 
ghidat pentru rezolvarea problemei şi se colaborează cu celelalte servicii pentru urmarirea rezolvării problemelor 
sesizate telefonic. 

Foarte important de menționat este și faptul că Primarul comunei Vama Buzăului organizează adunări 
publice, atât pe localitate cât și pe fiecare sat în parte, în cadrul cărora cetățenii sunt informați asupra tuturor 
problemelor de interes local și sunt dezbătute și identificate soluții pentru diverse problem de interes local. 

3. PATRIMONIUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 
 
Bunurile mobile şi imobile care aparțin domeniului public sau privat al Comunei Vama Buzăului, precum şi 

drepturile şi obligațiile cu caracter patrimonial reprezintă patrimoniul unității administrativ teritoriale - Comuna Vama 
Buzăului. 

3.1 Bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea publică şi privată a comunei 
 
Bunurile aflate în proprietatea publică alcătuiesc domeniul public al unitatii administrativ teritoriale - Comuna 

Vama Buzăului, iar celelalte bunuri aparținînd Comunei Vama Buzăului sunt proprietatea privată a acesteia, alcătuind 
domeniul privat al unitatii administrativ teritoriale Comuna Vama Buzăului. 

Conform art 286, alin. (4) din OUG m. 57/2019 privind codul administrativ, bunurile din domeniul public al 
comunei se regăsesc în anexa 4 a ordonanței de urgență menționată mai sus, acestea fiind: 

1. drumurile comunale, vicinale şi străzile; 
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2. pieţele publice, comerciale, târgurile, oboarele şi parcurile publice, precum şi zonele de agrement; 
3. lacurile şi plajele care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean; 
4. reţelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, staţiile de tratare şi epurare a apelor uzate, cu instalaţiile, 

construcţiile şi terenurile aferente; 
5. terenurile  şi  clădirile  în  care  îşi desfășoară activitatea  consiliul  local  şi  primăria, precum şi instituţiile 

publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile,  muzeele, spitalele, policlinicile şi altele asemenea; 
6. locuinţele sociale; 
7. statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public naţional; 
8. bogăţiile de interes public ale subsolului,  dacă prin natura lor  sau  prin declaraţia  legii nu sunt de interes 

public naţional. 
9. terenurile cu destinaţie forestieră, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului şi dacă nu sunt proprietatea 

persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat; 
10. cimitirele orăşeneşti şi comunale; 
11. porturile de agrement - terenurile pe care sunt situate  acestea,  cu  drumurile  de acces aferente, diguri, 

cheiuri, pereuri şi alte  construcţii hidrotehnice destinate  pentru acostarea navelor de agrement, de croazieră, de pasageri 
sau a altor nave care efectuează un serviciu public de transport pasageri, inclusiv faleza aferentă - care nu  sunt  declarate  
de interes public naţional sau judeţean; 

12. ansamblurile şi siturile istorice şi arheologice care nu sunt declarate  de  interes public naţional sau judeţean; 
13. porturile fluviale civile - terenurile pe care sunt situate acestea, diguri, cheiuri, pereuri şi alte construcţii 

hidrotehnice pentru acostarea navelor şi pentru alte activităţi din navigaţia civilă, bazine,  acvatorii şi şenale de  acces, 
drumuri  tehnologice în  porturi, monumente istorice aflate în porturi, cheiuri şi pereuri situate pe malul căilor navigabile, 
în afara incintelor portuare destinate activităţilor de navigaţie care nu sunt declarate de interes public naţional sau 
judeţean; 

14. digurile de apărare împotriva inundaţiilor care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean. 
Domeniul privat al Municipiului Făgăraş este alcătuit din  bunuri  mobile  şi imobile,altele decât cele din domeniul 

public, intrate în proprietate prin modalităţi prevăzute  de lege. Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse 
dispoziţiilor de drept comun,  dacă prin lege nu se prevede altfel. 

 
3.2 Drepturi Şi Obligaţii Patrimoniale 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului are obligaţia de a administra domeniul public şi domeniul privat pentru 
staisfacerea interesului local. Bunurile din componenţa domeniului public  pot fi utilizate  de  către  toţi membrii societăţii, 
în temeiul legii, în mod direct sau indirect -  prin  intermediul  unor instituţii publice ce le au în administrare. 

Toate bunurile aparţinând unităţii administrativ-teritoriale - Comuna Vama Buzăului sunt supuse inventarierii 
anuale. 

 

4. EDUCAŢIE 

 
La nivelul comunei Vama Buzăului funcționează următoarele unități de învățământ: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii şcolare PJ/AR Adresa Nr.
clase 

1 ŞCOALA GIMNAZIALĂ VAMA 
BUZĂULUI 

PJ Str. Principală, nr.424, com. Vama Buzăului 12 

2 GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL 
VAMA BUZĂULUI 

AR Str. Principală, nr.424, com. Vama Buzăului 2 

3 ŞCOALA PRIMARĂ ACRIŞ AR Sat Acriş, nr.136, com. Vama Buzăului 5 

4 GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL 
ACRIŞ 

AR Sat Acriş, nr.136, com. Vama Buzăului 2 
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5 ŞCOALA PRIMARĂ BUZĂIEL AR Sat Buzăiel, nr. 951, com. Vama Buzăului 1 simultan 

6 GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL 
BUZĂIEL 

AR Sat Buzăiel, nr. 951, com. Vama Buzăului 1 

 
5. PARTIDELE POLITICE 
 

Principalele partide politice care activează în comuna Vama Buzăului sunt: 
        -Partidul  Social Democrat 

-Partidul Naţional Liberal 
-Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 
-Partidul Ecologist Român 
 

6. ACTIVITATEA ECONOMICĂ 
 
La baza dezvoltării economice pe primul loc se situează agricultura, urmată de turism și agenţi economici. 
Turismul a înregistrat și înregistrează o dezvoltare sustenabilă, aceast și prin prisma a cee ace are de oferit 

localitatea noastră turiștilor (obiective turistice, agrement, cazare, mâncăruri tradiționale, obiceiuri locale, etc.), dar 
și prin prisma faptului că localitatea noastră a fost atestată ca Stațiune Turistică de Interes Local prin Hotărârea 
Guvernului României nr. 916/2018. 

Aflându-ne, ca şi comună într-o zonă montană, cu pajişti  şi  păşuni,  zootehnia are un rol important ca ramură 
a agriculturii, având efective însemnate de: bovine, ovine, caprine, ecvine şi păsări. 

 
7. ASISTENŢA SOCIALĂ 

 
Compartimentul de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama 

Buzăului are rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei 
copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane   
aflate  în nevoie. 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege compartimentul de asistenţă socială desfăşoară activităţi în 
următoarele domenii: 

• În domeniul protecţiei copilului: 
monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ teritorială, respectarea şi realizarea 

lor, asigurând centralizarea şi sintetizarea acestor date şi informaţii; 
identifică copiii aflaţi în dificultate, elaborează documentaţia pentru stabilirea măsurilor speciale de 

protecţie a acestora şi susţine în faţa organelor competente măsurile de prevenire a abandonului copilului; 
- realizează şi sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului; 
acţionează pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea naşterii acestuia, în 

vederea identificării unei solutii cu caracter permanent pentru protecţia copilului; 
exercită dreptul de a reprezenta copilul si de administra bunurile   acestuia  în situaţiile şi în condiţiile 

prevăzute de lege; 
susţine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial; 
identifică, evaluează şi acordă sprijin material şi financiar familiilor cu copii în întreţinere, asigură consiliere 

şi informare familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiile acestora, asupra drepturilor copilului, 
asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra institutiilor speciale, etc; 

asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a 
săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, dar care nu răspunde penal; 

asigură si urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri 
precum şi a comportamentului delicvent; 

colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar în activitatea de protecţie a 
copilului, a cauzelor apariţiei acestor situaţii şi a stabilirii măsurilor pentru îmbunătăţirea acestei actvităţi; 

realizează parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cu reprezentanţii societăţii 
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civile în vederea dezvoltării şi susţinerii  măsurilor de protecţie a copilului; 
asigură relaţionarea cu diverse servicii specializate; 
sprijină accesul în instituţiile de asistenţă socială destinate copilului sau mamei şi copilului şi evaluează 

modul în care sunt respectate drepturile acestuia; 

asigură realizarea activităţilor în domeniul asistenţei sociale în  conformitate cu responsabilităţile ce îi revin, 
stabilite de legislaţia în vigoare; 

 
• În domeniul protecţiei persoanelor adulte: 
 
evaluează situaţia socio-economică a persoanei, identifică nevoile şi  resursele acesteia; 
identifică situaţiile de risc şi stabileşte măsuri de prevenţie şi de reinserţie a persoanelor în mediul familial şi în 

comunitate; 
elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistenţă socială pentru prevenirea sau combaterea 

situaţiilor de risc social, inclusiv intervenţii focalizate pentru consumatorii de alcool, precum şi pentru persoanele cu   
probleme  psihosociale; 

-  organizează acordarea drepturilor de  asistenţă socială  şi  asigură  gratuit consultanţă  de specialitate în domeniul 
asistenţei sociale, colaborează cu alte  instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi; 

organizeazăşi răspunde de plasarea persoanei într-o instituţie de asistenţă socială şi facilitează accesul acesteia în 
alte instituţii specializate; 

evaluează şi monitorizeză aplicarea măsurilor de  asistenţă socială  de  care beneficiază persoana precum şi 
respectarea drepturilor acesteia; 

asigură consiliere şi informaţii privind problematica socială; 
asigură prin instrumente  şi activităţi specifice asistenţei sociale prevenirea şi combaterea situaţiilor care implicărisc 

crescut de marginalizare şi excludere socială, cu prioritate a situaţiilor de urgenţă; 
asigură relaţionarea cu diverse servicii publice sau cu  alte  instituţii  cu responsabilităţi în domeniul protecţiei 

sociale; 
- realizează evidenţa beneficiarilor de măsuri de asistenţă socială; 
dezvoltă parteneriate şi colaborează cu instituţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în 

vederea acordării  şi  diversificării  serviciilor sociale în funcţie de realităţile locale pentru persoanele cu handicap şi 
persoanele vârstnice; 

asigură sprijin pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu  handicap,  prin  realizarea unei reţele eficiente de 
asistenţi personali şi îngrijitori la domiciliu pentru aceştia; 

asigură realizarea activităţilor de asistenţă socială în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin, stabilite de 
legislaţia în vigoare. 

8. SĂNĂTATE 
 
Principala unitate sanitară care deserveşte comuna Vama Buzăului este Dispensarul Medical Uman, situat în satul 

Vama Buzăului. 
Acesta cuprinde două cabinete medicale al medicilor de familie, unde persoanele bolnave din comună pot beneficia 

de consultaţii, asistenţă medical, reţete sau alte servicii în funcţie de nevoile fiecăruia și un cabinet stomatologic. 
Pe lângă acestea și în imediata vecinătate a Dispensarului Medical Uman funcționează și o farmacie și încă un cabinet 

stomatologic.  

9. TURISM 
 
Comuna Vama Buzăului este o comuna cu potenţial turistic ridicat, regăsindu-se  în  zonă  o serie de obiective 

turistice, fiind atestată ca Stațiune Turistică de Interes Local prin Hotărârea Guvernului României nr. 916/2018.  
La nivelul comunei Vama Buzăului funcționează Centrul Local de Informare Turistică, situate în satul Acriș, la intrarea în Rezervația 

,,Valea Zimbrilor – Vama Buzăului”, care îşi propune să asigure legătura indispensabilă a zonei cu turiştii, contribuind astfel la informarea 
cât mai obiectivă şi completă a acestora. Centrul este destinat atât turiştilor români, cât şi celor străini, fiind locul efectiv de pornire în 
cunoaşterea şi vizitarea acestei zone a ţării. În cadrul centrului se regăsesc informaţiile necesare oricărui turist care îşi doreşte o experienţă 
autentică în valea dintre munţii Întorsura Buzăului şi Ciucaş – Zăgan, adică o scurtă descriere a zonei, obiectivele de vizitat, evenimentele 
desfăşurate pe plan local, hărţi, trasee, posibilităţi de cazare şi transport şi, nu în ultimul rând, o galerie foto-video. 

Faptul că localitatea este situată la poalele Munţilor Ciucaş (cu renumitele Tigăi şi mulţi Sfinxi), că drumul de acces este în stare 
bună şi că pe această zonă nu este un trafic rutier intens (localitatea nefiind situată pe un drum naţional s-au eupopean), găsim confirmarea 
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că putem da toată atenţia acestei zone pentru dezvoltarea unui turism viabil, prosper şi de lungă durată. 
Obiectivele turistice de la nivelul comunei Vama Buzăului sunt următoarele:  Rezervația ,,Valea Zimbrilor Vama Buzăului”, 

Cascada ,,Urlătoarea”, Postul de Grăniceri, Ruinele fostei Capele Catolice, Festung-urile, Biserica Ortodoxă Vama Buzăului. 
Pe lângă toate acestea, trebuie menționate și următoarele trasee turistice: 

- Cabana Vârful Ciucaş – Vârful Ciucaş – Şaua Ciucaş – Poiana Dălghiului – Vama Buzăului (durata de 3 – 3½ h + 2 h pe 
şosea Dălghiu – Vama Buzăului); 

    -      Cabana Vârful Ciucaş – Şaua Tigăilor – Valea Babarunca – Cabana Babarunca, marcat cu bandă roşie (durata de 3½ - 4 h); 
    -      Cheia – Valea Berii – Cabana Vârful Ciucaş, marcat cu cruce albastră (traseu de dificultate medie, cu durata de 3 – 3 ½ h); 
    -     Cabana Vârful Ciucaș – Şaua Gropșoarele – Curmătura Stânei – Izvorul Hoţului – Cabana Vârful Ciucaș, marcat cu triunghi 

roşu (durata de 3 – 3 ½ h); 
   -      Cabana Vârful Ciucaș – Vârful Ciucaș – Şaua Tigăilo – Cabana Vârful Ciucaș, marcat cu cruce roşie (durata de 2 ½ – 3 h), 

plus cele 3 trasee turistice omologate, anume: 
1. Poiana Dălghiului – Plaiul Domnesc – Șaua Ciucaș – Vârful Ciucaș 1954 m. 
2. Vama Buzăului – Poiana Dălghiu – Poiana Teslei. 
3. Vama Buzăului – Muntele Strâmbu – Piatra Laptelui – Izvorul Hoțului. 

Începând cu anul 2010, la nivelul comunei Vama Buzăului se dezvoltă un proiect ecoturistic, ce presupune construirea unui 
compolex ecoturistic montan, pe baza unui contract de asociere în participațiune încheiat de Comuna Vama Buzăului cu S.C. Dălghiaș 
Development S.R.L. 

Pentru servirea mesei de către turiști, la nivelul comunei Vama Buzăului funcționează punctele ,,Gastro – Local”, situate în 
gospodăriile oamenilor din localitate. 

Unitățile de cazare de pe raza localității noastre sunt: Pensiunea ,,Alina’’; Pensiunea ,,Bastion’’; Gospodăria lui Nea Ion; Pensiunea 
,,La Răscruce’’; Casa ,,Mariflor’’; Pensiunea ,,Buzăiel’’; Pensiunea ,,Vama 54 Boutique’’; Pensiunea ,,Pastel Chalet’’.  

 
10. EVENIMENTE CULTURALE 

 
La nivelul comunei Vama Buzăului, programul cultural cuprinde următoarele evenimente: 
 
Nr. crt. Eveniment cultural Perioada 

1. ,,Primăvara folclorică la Vama Buzăului” Trimestrul II 
2. ,,Fiii satului – Vama Buzăului” Trimestrul II 
3. ,,1 Iunie – Ziua Copilului” Trimestrul II 
4. ,,Ziua eroilor – Vama Buzăului” Trimestrul II 
5. ,,Cupa Zimbrul Vama Buzăului” – campionat de fotbal Trimestrul II 
6. ,,Vama Buzăului pe bicicletă” Trimestrul II 
7. Festivalul national de folk ,,Vama de la Munte” Trimestrul III 
8. ,,Gospodarul vămăşan” Trimestrul III 
9. Festivalul Național de Folclor ,,Mlădițe românești” Trimestrul IV 

10. ,,Obiceiuri și tradiții de iarnă la Vama Buzăului” Trimestrul IV 
11. ,,Seara colindelor – Vama Buzăului” Trimestrul IV 
12. ,,Satul lui Moș Crăciun” Trimestrul IV 
13. ,,Târgul de Crăciun Vama Buzăului” Trimestrul IV 
14. Ziua Națională a României ,,1 Decembrie” Trimestrul IV 
15. Teatru adulţi şi copii Lunar 
16. Spectacol de divertisment Lunar 
17. Seri de dezvoltare personală Lunar 
18. Seri de șezătoare Lunar 
19. Evenimente de promovare a gastronomiei locale Trimestrial 
20. Ziua porților deschise la Rezervația ,,Valea Zimbrilor – Vama 

Buzăului” 
Trimestrial 

 


