JUDEŢUL BRAŞOV
COMUNA VAMA BUZĂULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi marți, 17 martie 2020, în şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului Local al comunei
Vama Buzăului, la care participă 10 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie. Lipsesc nemotivat:
Bularca Constantin Sebastian, Drăgan Ionuț Bogdan și Gal Ștefan Viorel.
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 acordării unor ajutoare de urgență d-nei Nastiuc Simona - Ionela;
2. Aprobarea acordării unor ajutoare de urgență d-lui Neagovici Constantin;
3. Diverse:
a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului;
b) Informare asupra evoluției pandemiei de coronavirus COVID – 19, inclusiv măsurile dispuse
la nivel local în acest sens;
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.
Având în vedere faptul că dl. Bularca Constantin Sebastian, în calitate de președinte de ședință ales,
lipsește, în conformitate cu prevederile art. 123, alin. (3) din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ,
pentru această ședință trebuie ales un alt președinte. Așadar, este propusă d-na consilier local Chirilaș Crinuța
Camelia. Alte propuneri nu mai sunt. Se supune la vot și cu unanimitate de voturi ,,pentru” este aleasă d-na
Chirilaș Crinuța Camelia ca președinte al acestei ședințe.
Având în vedere evoluția pandemiei COVID-19 și în conformitate cu prevederile art. 135, alin. (8) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu punctul privind
,,Aprobarea efectuării de cheltuieli de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului aferent anului 2020
pentru combaterea răspândirii coronavirusului COVID – 19”.
Toți consilierii locali sunt de acord cu această suplimentare.
Se supune apoi la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi.
1. Aprobarea acordării unor ajutoare de urgență d-nei Nastiuc Simona - Ionela;
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 procesul verbal de intervenţie nr. 127/14.03.2020, întocmit de către Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă ,,Țara Bârsei” al Judeţului Brașov, subunitatea Detașamentul 2 Brașov, cu ocazia
intervenţiei la incendiul produs la imobilul situat în comuna Vama Buzăului, satul Vama Buzăului, nr. 305A,
judeţul Braşov, proprietate a numitului Nastiuc Vasile, precum și solicitarea numitei Nastiuc Simona –
Ionela, soția lui Nastiuc Vasile, solicitare înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr.
1612/16.03.2020.
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Se propune aprobarea acordării unor ajutoare de urgență în caz de incendiu d-nei Nastiuc Simona Ionela, soția lui Nastiuc Vasile, ambii domiciliați comuna Vama Buzăului, satul Vama Buzăului, nr. 305A,
judeţul Braşov, astfel:
 acordarea unei cantităţi de 47 m.c. material lemnos pentru construcţii (buștean), specia
rășinoase, din pădurea proprietate a Comunei Vama Buzăului, familiei numitei Năstiuc
Simona - Ionela, posesoare a C.I. seria ZV, nr. 100729, având CNP 2790715084483;
 acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului, aferent
anului 2020, în cuantum de 5000 lei familiei numitei Năstiuc Simona - Ionela, posesoare a
C.I. seria ZV, nr. 100729, având CNP 2790715084483.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
2. Aprobarea acordării unor ajutoare de urgență d-lui Neagovici Constantin;
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 procesul verbal de intervenţie nr. 128/15.03.2020, întocmit de către Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă ,,Țara Bârsei” al Judeţului Brașov, subunitatea Detașamentul 2 Brașov, cu ocazia
intervenţiei la incendiul produs la imobilul situat în comuna Vama Buzăului, satul Acriș, nr. 237, judeţul
Braşov, proprietate a numitului Neagovici Constantin, precum și solicitarea acestuia din urmă înregistrată la
Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 1604/16.03.2020.
Se propune aprobarea acordării unor ajutoare de urgență în caz de incendiu d-lui Neagovici Constantin,
domiciliat comuna Vama Buzăului, satul Acriș, nr. 237, judeţul Braşov, astfel:
 acordarea unei cantităţi de 25 m.c. material lemnos pentru construcţii (10 m.c. buștean și 15
m.c. bile - manele), specia rășinoase, din pădurea proprietate a Comunei Vama Buzăului,
familiei numitului Neagovici Constantin, posesor al C.I. seria ZV, nr. 272429, având CNP
1940316142176;
 acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului, aferent
anului 2020, în cuantum de 2500 lei familiei numitului Neagovici Constantin, posesor al
C.I. seria ZV, nr. 272429, având CNP 1940316142176.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
3. Aprobarea efectuării de cheltuieli de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului aferent anului
2020 pentru combaterea răspândirii coronavirusului COVID – 19;
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 hotărârile adoptate de către Comitetul Național Pentru Situații Speciale de Urgență,
de către Comitetul Județean Pentru Situații de Urgență Brașov, precum și de către Comitetul Local Pentru
Situații de Urgență Vama Buzăului, prin care sunt aprobate măsuri de protecție împotriva infectării cu
coronavirusul COVID-19, măsuri de limitare a răspândirii acestui coronavirus, precum și măsuri ce privesc
carantinarea și izolarea persoanelor suspecte de infectare cu acest coronavirus. Este menționat faptul că aceste
cheltuieli pentru combaterea răspândirii infectării cu COVID – 19 se vor efectua pe tot parcursul anului 2020,
funcție de evoluția acestei pandemii și funcție de achizițiile ce vor fi necesare la nivel local.
Așadar, se propune aprobarea efectuării de cheltuieli de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului
aferent anului 2020 pentru punerea în aplicare a tuturor măsurilor necesare în vederea combaterii epidemiei de
coronavirus COVID-19, precum și împuternicirea Primarului comunei Vama Buzăului, dl. Chirilaș Tiberiu
Nicolae, în a stabili și a dispune categoriile de cheltuieli care vor fi efectuate conform scopului menționat la
art. 1.
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Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate
de voturi ,,pentru”.
4. Diverse:
a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului;
b) Informare asupra evoluției pandemiei de coronavirus COVID – 19, inclusiv măsurile
dispuse la nivel local în acest sens;
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 informare asupra tuturor hotărârilor adoptate de Comitetul Local Pentru
Situații de Urgență al comunei Vama Buzăului referitoare la măsurile de protecție împotriva
coronavirusului COVID-19, precum și asupra hotărârilor adoptate pe același segment de către
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brașov, de către Comitetul Național Pentru
Situații Speciale de Urgență și de către Grupul de suport tehnico-știintific privind gestionarea
bolilor înalt contagioase pe teritoriul României. De asemenea, dl. primar face o informare
asupra zonelor de risc, precum și procedurile de urmat pentru persoanele care se întorc din
aceste zone.
b) Nu sunt.
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 extraordinare de îndată a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din
data de 17.03.2020, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare şi pentru
colaborarea la reuşita şedinţei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Crinuța Camelia CHIRILAȘ
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Adrian – Constantin GĂITAN
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