JUDEŢUL BRAŞOV
COMUNA VAMA BUZĂULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi vineri, 28 februarie 2020, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Vama
Buzăului, la care participă 13 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie.
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 31.01.2020;
2. Aprobarea situațiilor financiare și a contului de execuție a bugetului local al Comunei Vama Buzăului, la
data de 31.12.2019;
3. Aprobarea utilizării în anul 2020, a excedentului anual al bugetului local în sumă de 2.897.972,99 lei,
pentru secţiunea de dezvoltare din cadrul bugetului local al Comunei Vama Buzăului;
4. Aprobarea participării Unității Administrativ – Teritoriale Comuna Vama Buzăului la capitalul social al
Societății Comerciale S.C. Hidro – Sal Com S.R.L.;
5. Aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2020;
6. Aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale stabilite la nivelul comunei Vama Buzăului pentru anul
2021;
7. Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 138 din 18.12.2019 privind aprobarea acordării unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijlocele de transport public
local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Comunei
Vama Buzăului;
8. Aprobarea reducerii prețului de valorificare a materialului lemnos rezultat din partizile nr. 353, 414, 434,
473, 492, 493, 509 și 359;
9. Aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2020 în conformitate cu prevederile
Legii 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Diverse:
a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului;
b) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului;
c) Eventuale probleme ridicate de către consilierii locali şi ceilalţi participanţi la şedinţa
Consiliului Local al comunei Vama Buzăului.
Se supune 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 31.01.2020;
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 31.01.2020.
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Nefiind observații, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate de voturi
,,pentru”.
2. Aprobarea situațiilor financiare și a contului de execuție a bugetului local al Comunei Vama
Buzăului, la data de 31.12.2019;
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 în detaliu situațiile financiare și contul de execuție a bugetului local al Comunei
Vama Buzăului, la data de 31.12.2019.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
3. Aprobarea utilizării în anul 2020, a excedentului anual al bugetului local în sumă de 2.897.972,99
lei, pentru secţiunea de dezvoltare din cadrul bugetului local al Comunei Vama Buzăului;
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.
Practic, este vorba despre utilizarea în anul 2020, a excedentului anual al bugetului local în sumă de
2.897.972,99 lei, pentru secţiunea de dezvoltare din cadrul bugetului local al Comunei Vama Buzăului.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
4. Aprobarea participării Unității Administrativ – Teritoriale Comuna Vama Buzăului la capitalul
social al Societății Comerciale S.C. Hidro – Sal Com S.R.L.;
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 formulată de către S.C. Hidro-Sal Com S.R.L. nr. 2913/2/17.02.2020 și
înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 984/17.02.2020, prin care se solicită majorarea
capitalului social, precum și Strategia de achiziții nr. 4/17.02.2020 a operatorului regional S.C. Hidro – Sal
Com S.R.L..
Aportul în numerar al Unității Administrativ Teritoriale Comuna Vama Buzăului la capitalul social al
Societății Comerciale S.C. Hidro-Sal Com S.R.L. va fi în sumă de 74.220 lei în vederea majorării capitalului
social al societății SC Hidro-Sal Com S.R.L., sens în care capitalul social al Societății Comerciale S.C. HidroSal Com S.R.L. va fi majorat cu suma totală de 742.200 lei constituit din aportul Comunei Prejmer în cuantum
de 593.760 lei, al Comunei Vama Buzăului în cuantum de 74.220 lei, al Comunei Teliu în cuantum de 37.110
lei și al Comunei Hărman în cuantum de 37.110 lei.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
5. Aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2020;
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 amintite dezbaterile asupra proiectului bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama
Buzăului pentru anul 2020, în cadrul adunării publice din data de 09.02.2020 de la Căminul Cultural Vama
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Buzăului, precum și dezbaterea publică a proiectului bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama
Buzăului pentru anul 2020 de la sediul Primăriei comunei Vama Buzăului, din data de 23.02.2020.
Se face prezentarea adreselor Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov nr. BVR_TRZ384/14.01.2020, nr. BVR_TRZ-473/16.01.2020, nr. BVR_TRZ-1547/12.02.2020 și nr. BVR_TRZ1546/12.02.2020, adresei Consiliului Județean Brașov nr. 2686/18.02.2020, precum și adresei Filialei
Județene Brașov a Asociației Comunelor din România nr. 3306/31.12.2019.
În ceea ce privește veniturile, acestea sunt în cuantum de 5.858 mii lei, la care se adaugă excedentul în
cuantum de 2.898 mii lei, precum și proiectele finanțate prin PNDL, din fonduri europene, prin PNDR,
rezultând un total venituri de 38.027 mii lei, din care 5.858 mii lei sunt alocate secțiunii de funcționare, iar
32.169 mii lei sunt alocate secțiunii de dezvoltare.
Se menționează și valoarea proiectelor finanțate prin Compania Națională de Investiții, în cuantum de
8.783.967,29 lei.
La o primă analiză rezultă faptul că bugetul de venituri (exceptând excedentul bugetar și proiectele cu
finanțare externă) aferent anului 2020, este mai mic cu 68 mii lei față de cel aferent anului 2019, cu
specificarea faptului că bugetul executat pe anul 2019 este în valoare de 7.112 mii lei.
Așadar, se trece la prezentarea detaliată a modului în care excedentul bugetar este împărțit pe obiectivele
de investiții înscrise în lista de investiții aferentă anului 2020. Având în vedere faptul că necesarul pentru
aceste investiții este de 3.981.560,04 lei, iar disponibilul este de 2.897.972,99 lei, în urma dezbaterilor, pentru
a fi bugetate toate aceste obiective (cu renunțarea la utilitară, reabilitare dispensar veterinar și sisteme de
joacă), să fie alocată o sumă mai mică pentru fiecare, urmând ca ulterior să se găsească soluții suplimentare de
acoperire a necesarului.
Așadar, fiind terminate analizările și dezbaterile pe venituri și cheltuieli aferente bugetului local al
Comunei Vama Buzăului pentru anul 2020 și nefiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de
hotărâre şi este aprobat cu unanimitate de voturi ,,pentru”.
6. Aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale stabilite la nivelul comunei Vama Buzăului
pentru anul 2021;
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 vorba despre indexarea impozitelor și taxelor locale stabilite la nivelul comunei Vama Buzăului
pentru anul 2021 cu rata inflației de 3,8% aferentă anului fiscal 2019.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
7. Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 138 din
18.12.2019 - privind aprobarea acordării unor facilități anumitor categorii de persoane, pe
mijlocele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza
teritorial administrativă a Comunei Vama Buzăului;
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 detaliat modificările și completările aduse art. 1 și art 2din cuprinsul Hotărârii
Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 138 din 18.12.2019 - privind aprobarea acordării unor
facilități anumitor categorii de persoane, pe mijlocele de transport public local de călători utilizate de către
societatea RATBV S.A., pe raza teritorial administrativă a Comunei Vama Buzăului.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
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8. Aprobarea reducerii prețului de valorificare a materialului lemnos rezultat din partizile nr. 353,
414, 434, 473, 492, 493, 509 și 359;
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.
Este apoi prezentată adresa Direcției Silvice Brașov – Ocolul Silvic Teliu nr. 1001/12.02.2020 și
înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 911/13.02.2020, 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, reducerea prețului de valorificare a materialului lemnos rezultat din partizile 353, 414, 434, 473,
492, 493, 509 și 359 se va efectua după cum urmează:
 P. 353 lemn de foc rășinoase=133,4 m.c. la prețul de 80 lei/m.c.;
 P. 414 lemn de lucru sp. fag=5 m.c. la prețul de 220 lei/m.c.;
 P. 414 lemn de foc rășinoase=172,83 m.c. la prețul de 80 lei/m.c.;
 P. 434 lemn de lucru rășinoase Ø ≥ 24 cm=37 m.c. la prețul de 270 lei/m.c.;
 P. 434 lemn de foc rășinoase=25 m.c. la prețul de 100 lei/m.c.;
 P. 434 lemn de lucru sp. fag=100 m.c. la prețul de 270 lei/m.c.;
 P. 473 lemn de foc rășinoase=52 m.c. la prețul de 80 lei/m.c.;
 P. 492 lemn de foc rășinoase=83 m.c. la prețul de 95 lei/m.c.;
 P. 493 lemn de foc rășinoase=35 m.c. la prețul de 80 lei/m.c.;
 P. 509 lemn de foc rășinoase=255,06 m.c. la prețul de 80 lei/m.c.;
 P. 359 bile - manele sp. molid depreciat în lemn de foc=129,5 m.c. la prețul de 80 lei/m.c.;
- lemn de foc rășinoase=19 m.c. la prețul de 80 lei/m.c..
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
Referitor la acest punct, Primarul comunei Vama Buzăului și Consiliul Local al comunei Vama
Buzăului își exprimă încă o dată nemulțumirea față de modul total lipsit de eficiență în care Direcția Silvică
Brașov – Ocolul Silvic Teliu administrează suprafețele de fond forestier și pășune cu arbori, proprietate a
Comunei Vama Buzăului.
9. Aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2020 în conformitate cu
prevederile Legii 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare;
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, precum și planul de acţiuni şi lucrări
de interes local aferent anului 2020 în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 - privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
10. Diverse:
b) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului;
b) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului;
c) Eventuale probleme ridicate de către consilierii locali şi ceilalţi participanţi la şedinţa
Consiliului Local al comunei Vama Buzăului.

4

a) Dl. primar face o informare asupra posibilității ca în viitorul apropiat să fie introdusă în
comuna Vama Buzăului alimentarea cu gaz, face câteva informări referitoare la Adunarea
Generală a AcoR și invită apoi consilierii locali să participe la adunarea publică.
b) Nu sunt.
c) 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
28.02.2020, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare şi pentru
colaborarea la reuşita şedinţei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Constantin Sebastian BULARCA
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Adrian – Constantin GĂITAN
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