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JUDEŢUL BRAŞOV 
COMUNA VAMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 

   Încheiat astăzi vineri, 31 ianuarie 2020, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Vama 
Buzăului, la care participă 12 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie. Lipsește motivat dl. 
consilier local Popica Ioan. 

Participă la şedinţa Consiliului Local al comunei Vama Buzăului primarul comunei domnul Chirilaş 
Tiberiu Nicolae, secretarul general al comunei domnul Găitan Adrian Constantin.  

   Preşedintele de şedinţă constată faptul că şedinţa este statutară.  
   În conformitate cu dispoziţiile art. 135, alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

se  prezintă şi se supune spre aprobare ordinea de zi: 
  

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, din data 
de 18.12.2019; 

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al comunei Vama 
Buzăului, din data de 24.12.2019; 

3. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiții ,,Alimentare cu apă 
a localității Buzăiel din sursa Fortoiș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”; 

4. Aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare Dispensar 
Veterinar Vama Buzăului; 

5. Stabilirea modului (procentului) de împărțire a compensației pentru linia de transport public local de 
călători 540 Brașov – Vama Buzăului, operate de către societatea RAT Brașov S.A.; 

6. Aprobarea reducerii prețului de pornire la licitație pentru materialul lemnos din partizile nr. 413, 435, 446, 
469, 503, 375, 447 și 523; 

7. Desemnarea celor doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Vama Buzăului ce vor face 
parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 
comunei Vama Buzăului; 

8. Aprobarea transformării postului de ,,muncitor necalificat” în postul de ,,muncitor calificat”; 
9. Aprobarea înființării unui post de asistent personal al persoanei cu handicap grav; 
10.  Stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului și din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidență a Persoanelor al comunei Vama Buzăului; 

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

12. Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale la nivelul comunei Vama Buzăului, aferent 
anului 2020; 

13. Aprobarea acordării unor burse; 
14. Aprobarea încheierii Actului aditional nr. 3 la contractul de concesiune nr. 1262/18.04.2012 încheiat între 

Comuna Vama Buzăului şi Asociaţia „Transhumanţa Vama Buzăului”; 
15. Alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Vama Buzăului pentru perioada februarie  

- aprilie 2020;  
16. Diverse:  

a) Dezbatere asupra proiectului bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama 
Buzăului, aferent anului 2020; 

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

Consiliului Local al comunei Vama Buzăului. 
                                 

Se supune apoi la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi. 
 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, 
din data de 18.12.2019; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Secretarul general al comunei Vama Buzăului întreabă dacă sunt observații referitoare la procesul verbal 

al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, din data de 18.12.2019. 
Nefiind observații, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate de voturi 

,,pentru”. 
 

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al comunei 
Vama Buzăului, din data de 24.12.2019; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Secretarul general al comunei Vama Buzăului întreabă dacă sunt observații referitoare la procesul verbal 

al ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, din data de 24.12.2019. 
Nefiind observații, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate de voturi 

,,pentru”. 
 
 

3. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiții ,,Alimentare 
cu apă a localității Buzăiel din sursa Fortoiș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre și raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Sunt apoi amintite prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 8 din 

29.01.2016 - privind aprobarea realizării investiției ,,Alimentarea cu apă a localității Buzăiel din sursa Fortoiș, 
comuna Vama Buzăului, județul Brașov”, ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 37 
din 25.03.2016 – privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Alimentare cu apă 
a localității Buzăiel din sursa Fortoiș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”, ale Hotărârii Consiliului 
Local al comunei Vama Buzăului nr. 61 din 27.05.2016 - privind aprobarea proiectului tehnic (P.T.) și a 
detaliilor de execuţie (D.E.) pentru obiectivul de investiţie ,,Alimentare cu apă a localității Buzăiel din sursa 
Fortoiș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov” și ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama 
Buzăului nr. 99 din 19.09.2018 – privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru 
obiectivul de investiție ,,Alimentare cu apă a localității Buzăiel din sursa Fortoiș, comuna Vama Buzăului, 
județul Brașov”.   

Se face specificarea faptului că lucrările la  obiectivul de investiții ,,Alimentare cu apă a localității 
Buzăiel din sursa Fortoiș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov” au fost finalizate, drept pentru care se 
impune aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiții ,,Alimentare cu 
apă a localității Buzăiel din sursa Fortoiș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov” 

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

 
4. Aprobarea documentației tehnico - economice pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare 

Dispensar Veterinar Vama Buzăului; 
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Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre și raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Sunt apoi prezentate: documentația tehnico - economică pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare 

Dispensar Veterinar Vama Buzăului”, întocmită de către S.C. Logic Soft S.R.L. Brașov, precum și indicatorii 
tehnico – economici pentru acest obiectiv de investiții, valoarea totală a investiţiei fiind în cuantum de 
423.548,84 lei cu T.V.A. inclus (355.923,39 fără T.V.A.), din care C+M=319.577,21 cu T.V.A. inclus. 

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

 
5. Stabilirea modului (procentului) de împărțire a compensației pentru linia de transport public local 

de călători 540 Brașov – Vama Buzăului, operate de către societatea RAT Brașov S.A.; 
 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Se dă apoi citire adresei nr. 139/22.01.2020 a Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a 

Transportului Public Brașov și înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 365/22.01.2020. 
Sunt amintite prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 66 din 25.07.2019-

privind aprobarea acordării mandatului special Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a 
Transportului Public Brașov pentru delegarea gestiunii  serviciului public de transport persoane în unitatea 
administrativ-teritorială Comuna Vama Buzăului și ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului 
nr. 137 din 18.12.2019 - privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public local de călători nr. 1/20.12.2018. 

Practic, modul (procentul) de împărțire a compensației pentru linia de transport public local de călători 
540 Brașov – Vama Buzăului, operate de către societatea RAT Brașov S.A., care este supus aprobării este: 

 Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vama Buzăului – 50%; 
 Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Teliu – 45%; 
 Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Prejmer – 5%. 

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

 
6. Aprobarea reducerii prețului de pornire la licitație pentru materialul lemnos din partizile nr. 413, 

435, 446, 469, 503, 375, 447 și 523; 
 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Sunt prezentate: referatul de aprobare al proiectului de hotărâre și raportul compartimentului de resort 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Este prezentată adresa Direcției Silvice Brașov – Ocolul Silvic Teliu nr. 7796/19.11.2019 și înregistrată 

la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 6241/19.11.2020, precum și adresa Direcției Silvice Brașov – 
Ocolul Silvic Teliu nr. 506/27.01.2020 și înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 
462/27.01.2020, prin care suntem informați asupra faptului că materialul lemnos din aceste partizi nu a fost 
adjudecat prin licitațiile publice organizate de Direcția Silvică Brașov până în prezent. 

Practic, se propune reducerea prețului de valorificare a materialului lemnos rezultat din partizile 413, 
435, 446, 469, 503, 375, 447 și 523 la valoarea prețului actului de punere în valoare (calculat în baza 
prețurilor de referință aprobate), iar în situația în care materialul lemnos menționat la art. 1 nu va fi adjudecat 
la prețul actului de punere în valoare, se aprobă scăderea sub acest preț cu un procent de 10%. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi ,,pentru”. 
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7. Desemnarea celor doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Vama Buzăului ce 
vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului 
general al comunei Vama Buzăului; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Sunt prezentate: referatul de aprobare al proiectului de hotărâre și raportul compartimentului de resort 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Sunt propuși următorii consilieri locali: Popica Ioan, Drăgan Dorin și Chirilaș Crinuța Camelia. 
Având în vedere faptul că dl. Popica Ioan, în calitate de viceprimar, interacționează în activitatea sa mai 

mult cu secretarul general al comunei, se propune și se aproba ca acesta să fie neapărat în comisia de evaluare. 
Rămâne ca între celelalte două propuneri să se voteze. La prima votare, atât Drăgan Dorin cât și Chirilaș 
Crinuța Camelia obțin câte 6 voturi. Înainte de reluarea votării, d-na Chirilaș Crinuța Camelia renunță. 
Așadar, componența comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 
comunei Vama Buzăului, este următoarea: 

1. Chirilaș Tiberiu Nicolae – primarul comunei Vama Buzăului; 
2. Popica Ioan – viceprimarul comunei Vama Buzăului; 
3. Drăgan Dorin – consilier local al comunei Vama Buzăului. 

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

 
8. Aprobarea transformării postului de ,,muncitor necalificat” în postul de ,,muncitor calificat”; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre și raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, după care este prezentată adresa nr. 
7037/23.12.2019 provenită de la dl. Budilean Constantin – Vlăduț, salariat în cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului comunei Vama Buzăului (postul de muncitor necalificat), prin care ne este adus la cunoștință 
faptul că acesta a obținut permisul de conducere pentru categoriile BE, C1E și CE. 

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

 
9. Aprobarea înființării unui post de asistent personal al persoanei cu handicap grav; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Sunt apoi prezentate: adresa primită și înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 

276/20.01.2020, provenită de la Păcurar Despina – Elena și prin care ne este prezentată situația familială și 
starea de sănătate a minorului Păcurar Matei – Ștefan; certificatul de încadrare în grad de handicap – grav cu 
asistent personal – eliberat în baza Hotărârii nr. 948/18.12.2019 a Comisiei Pentru Protecția Copilului Brașov, 
cu termen de valabilitate – 24 LUNI, precum și Avizul nr. 3462/23.12.2019 emis de către Biroul 
Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistență Socială și Incluziune Socială Brașov. 

Se propune aprobarea înființării, începând cu data de 01.02.2020, a unui post de asistent personal al 
persoanei cu handicap grav în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 

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

 
10. Stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului și din cadrul Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Vama Buzăului; 
 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
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Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, după care se trece la prezentarea 
detaliată a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului și din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidență a Persoanelor al comunei Vama Buzăului. 

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

 
11. Aprobarea însuşirii de către Consiliul Local a stadiului de completare a registrului agricol al 

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

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre și raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Ca măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere în registrul agricol, sunt propuse următoarele: 
 completarea datelor în registrul agricol al Comunei Vama Buzăului, pentru perioada 2020 – 2024, 

atât pe suport electronic, cât și pe suport de hârtie; 
 raportarea stadiului de completare a registrului agricol al comunei Vama Buzăului să se facă luând 

în considerare suprafața totală a unității administrative – teritoriale; 
  pentru animalele înscrise în registrul agricol să se facă verificări în teren, prin sondaj; 
 verificarea în registre a veridicităţii declarației, înscrierea corectă a tuturor datelor aflate în 

rubricile modelului standardizat al registrului agricol, înscrierea corectă a modificărilor din 
evidențele registrului agricol; 

 evaluarea corectă a corectitudinii datelor cuprinse în registrele agricole şi luarea tuturor măsurilor 
corespunzătoare, conform legii, în sensul depunerii tuturor diligenţelor necesare astfel încât datele 
înregistrate să corespundă declaraţiilor contribuabililor şi realităţii faptice; 

 veridicitatea datelor privind categoria de folosință a terenurilor se va stabili şi prin verificări 
încrucişate pe baza evidenţelor existente în cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, prin consultarea specialiştilor din cadrul compartimentelor de specialitate ale 
acesteia; 

 se vor completa datele necesare și în aplicația ,,Registrul Agricol Național. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 
 

12. Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale la nivelul comunei Vama Buzăului, 
aferent anului 2020; 
 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, după care se trece la prezentarea 
Planul anual de acțiune privind serviciile sociale la nivelul comunei Vama Buzăului, aferent anului 2020. 

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

 
13. Aprobarea acordării unor burse; 

 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Sunt date apoi detalii referitoare la numărul de burse, comisie de analizare, cuantum burse, perioadă de 

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

 
14. Aprobarea încheierii Actului aditional nr. 3 la contractul de concesiune nr. 1262/18.04.2012 

încheiat între Comuna Vama Buzăului şi Asociaţia „Transhumanţa Vama Buzăului”; 
 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul compartimentului de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 
Sunt amintite prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 17/17.02.2012 

privind aprobarea concesionării, prin atribuire directă, a unor suprafeţe de pajişti aflate în proprietatea privată 
a Comunei Vama Buzăului şi în administrarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, Asociaţiei 
„Transhumanţa Vama Buzăului”, precum şi ale contractului de concesiune nr. 1262/18.04.2012 încheiat între 
Comuna Vama Buzăului şi Asociaţia „Transhumanţa Vama Buzăului”, inclusiv ale actelor adiționale nr. 1 și 
nr. 2 la acest contract. 

Este prezentat Raportul de evaluare nr. 01/2020 întocmit de către expert evaluator P.F.A. Ing. Toma 
Oțelea, prin care este evaluat prețul redevenței aferente contractului de concesiune nr. 1262/18.04.2012 
încheiat între Comuna Vama Buzăului şi Asociaţia „Transhumanţa Vama Buzăului”. 

Având în vedere prețul indicat mai sus, în mod obligatoriu se impune stabilirea redevenței aferentă 
contractului de concesiune nr. 1262/18.04.2012 încheiat între Comuna Vama Buzăului şi Asociaţia 
„Transhumanţa Vama Buzăului”, la valoarea de 500 lei/ha/an, respectiv la valoarea de 891.215,00 lei/an, sens 
în care se supune aprobării Consiliului Local al comunei vama Buzăului încheierea Actului aditional nr. 3 la 
contractul de concesiune nr. 1262/18.04.2012. 

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

 
15. Alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Vama Buzăului pentru perioada 

februarie  - aprilie 2020;  
 
Este propus dl. Bularca Constantin Sebastian. Alte propuneri nu sunt. 

Se supune la vot și cu unanimitate de voturi ,,pentru” este ales ca președinte de ședință al Consiliului 
local al comunei Vama Buzăului pentru perioada februarie  - aprilie 2020, dl. Bularca Constantin Sebastian. 

 
16. Diverse:  

a) Dezbatere asupra proiectului bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama 
Buzăului, aferent anului 2020; 

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

Consiliului Local al comunei Vama Buzăului. 
 
a) Dl. primar face o prezentare a bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama 

Buzăului aferent anului 2020. De la început se face specificarea faptului că desi Comuna 
Vama Buzăului are semnat un contract de finanțare prin Fondul de Dezvoltare și Investiții, 
valoarea acestuia a fost practic redusă la 0 lei printr-o ordonanță de urgență aprobată de 
actualul guvern. Așadar, sunt prezentate mai întâi veniturile, conform datelor care ne-au fost 
comunicate până în prezent, după care se trece la prezentarea detaliată a cheltuielilor. Rezultă 
faptul că veniturile la bugetul local Comunei Vama Buzăului aferente anului 2020 sunt mai 
mici cu aproximativ 1.900.000 lei față de cele aferente anului 2019, iar cheltuielile pentru 
anul 2020 sunt mai mari decât veniturile cu aproximativ 380.000 lei.    

b) Dl. primar face o prezentare a lucrării de introducere a cadastrului general la nivelul comunei 
Vama Buzăului. 
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c) Nu sunt. 
d) Nu sunt. 
 
 

Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă constată că ordinea de zi a fost parcursă, 
declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 
31.01.2020, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare şi pentru 
colaborarea la reuşita şedinţei. 

 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
              Sergiu Oliver BORCEA 

                                                                                        SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 
                                                                                              Adrian – Constantin GĂITAN                                   


