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JUDEŢUL BRAŞOV 
COMUNA VAMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 

   Încheiat astăzi joi, 09 aprilie 2020, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Vama 
Buzăului, la care participă 11 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie. Lipsesc: Ionescu Vasile și 
Popica Ioan. 

  Ședința se desfășoară prin mijloace de comunicare electronice (online). 
 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 solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru proiectul ,,Achiziție dotări pentru Căminul 
Cultural Acriș”, aferent contractului de finanțare nr. C0760CM00021770800349/30.05.2018, încheiat 
de Comuna Vama Buzăului cu Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – România; 

2. Aprobarea implementării proiectului ,,Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea 
sărăciei și a excluziunii sociale”, cod SMIS 126924; 

3. Aprobarea reducerii prețului de valorificare a materialului lemnos rezultat din partizile nr. 400 și nr. 
415; 

4. 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; 
 d) Informare din partea Primarului comunei Vama Buzăului asupra epidemiei COVID-19. 

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

1. Aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru proiectul ,,Achiziție dotări pentru 
Căminul Cultural Acriș”, aferent contractului de finanțare nr. 
C0760CM00021770800349/30.05.2018, încheiat de Comuna Vama Buzăului cu Agenția Pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale – România; 

 
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 amintite aici prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 51 din 

28.04.2017 - privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul ,,Achiziție dotări pentru 
Căminul Cultural Acriș”, în cadrul Submăsurii 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural, 
aferent Programului Național de Dezvoltare Rurală și ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama 
Buzăului nr. 68 din 15.06.2018 - privind aprobarea valorii totale și a solicitării scrisorii de garanție pentru 
proiectul ,,Achiziție dotări pentru Căminul Cultural Acriș”, aferent contractului de finanțare nr. 
C0760CM00021770800349/30.05.2018, încheiat de Comuna Vama Buzăului cu Agenția Pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale – România. 
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Este prezentată cererea de finanțare nerambursabilă pentru Proiectul “Achiziție Dotări pentru Căminul 
Cultural Acriș”, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, Program finanțat de Uniunea 
Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Submăsura 7.6. – 
Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural și văzând contractul de finanțare nr. 
C0760CM00021770800349/30.05.2018 încheiat de Comuna Vama Buzăului cu Agenția Pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale – România. 

Practic, se supune aprobării solicitarea prelungirii scrisorii de garanţie nr. 409 din 31.07.2018 emisă de 
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA-IFN în vederea garantării 
avansului pentru proiectul "Achiziție dotări pentru Căminul Cultural Acriș", în valoare de 400.000 lei, 
reprezentând 100% din valoarea avansului solicitat de 400.000 lei, conform contractului de finanțare nr. . 
C0760CM00021770800349/30.05.2018 încheiat de Comuna Vama Buzăului cu Agenția Pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale – România, până la data de 30.10.2020. 

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

 
2. Aprobarea implementării proiectului ,,Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea 

sărăciei și a excluziunii sociale”, cod SMIS 126924; 
 
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 proiectul ,,Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a 

excluziunii sociale”, cod SMIS 126924, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, 
obiectivele specifice 4.5, 4.6, 4.10, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital 
Uman 2014 – 2020, precum și adresa Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 11821/25.02.2020 și 
înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 1517/11.03.2020; 

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

 
3. Aprobarea reducerii prețului de valorificare a materialului lemnos rezultat din partizile nr. 400 și 

nr. 415; 
 
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. 2235/03.04.2020 și 

înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 1998/03.04.2020, 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. 

   Prețurile propuse de valorificare a materialului lemnos rezultat din partizile nr. 400 și nr. 415, sunt: 
 P. 400 lemn de lucru specia fag = 40 m.c. la prețul de 270 lei/m.c.; 
 P. 415 lemn de lucru specia fag = 427 m.c. la prețul de 270 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. În acest sens, se vor căuta și se vor identifica soluții pentru o cât mai eficientă 
administrare a acestui patrimoniu al Comunei Vama Buzăului. 

 
4. Diverse:  

a)   Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului; 
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 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; 
 d) Informare din partea Primarului comunei Vama Buzăului asupra epidemiei COVID-19. 
 
a) Dl. primar face o informare asupra stadiului în care se află toate obiectivele de investiții de la 

nivelul comunei Vama Buzăului. 
b) Nu sunt. 
c) Nu sunt. 
d) 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. Sunt menționate apoi toate achizițiile de materiale de protecție, dezinfecție și 
servicii de dezinfecție realizate de Comuna Vama Buzăului, atât pentru instituțiile publice, în 
special pentru Dispensarul Medical Uman Vama Buzăului, cât și pentru domeniul public și 
cele destinate locuitorilor comunei.   

 
 

Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă constată că ordinea de zi a fost parcursă, 
declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 
09.04.2020, 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                                   


