JUDEŢUL BRAŞOV
COMUNA VAMA BUZĂULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi vineri, 04 decembrie 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 și salariații din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului și din cadrul S.P.C.L.E.P al comunei Vama
Buzăului, în calitate de invitați.
Având în vedere Încheierea Judecătoriei Brașov, pronunțată la data de 10.11.2020 în cadrul dosarului
nr. 21948/197/2020, prin care a fost validat mandatul unui supleant în cadrul Consiliului Local al comunei
Vama Buzăului, se va proceda astfel la depunerea jurământului de către dl. Popica Nicolae Adrian.
Se intonează Imnul Național, după care are loc ceremonia de depunere a jurământului de către dl.
Popica Nicolae Adrian.
La finalizarea acestei ceremonii, preşedintele de şedinţă constată faptul că şedinţa este statutară și, 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. Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada
Decembrie 2020 – Februarie 2021;
2. Alegerea viceprimarului comunei Vama Buzăului;
3. Constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Vama Buzăului pentru
mandatul 2020 - 2024;
4. Stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale la nivelul comunei Vama
Buzăului, pentru anul 2021;
5. Modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2020 –
secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pe trimestrul IV;
6. Aprobarea proiectului ,,Achiziție tablete pentru uz școlar, cu acces la internet, pentru desfășurarea
activităților didactice în mediul on-line, în comuna Vama Buzăului, județul Brașov” și a cheltuielilor
aferente acestui proiect;
7. Însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii specifice în
Compartimentul fond funciar, consiliere agricolă, registru agricol și în Compartimentul gospodărire;
8. Aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de prestări servicii nr. 5464/10.10.2019;
9. Aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare înregistrat la Primăria comunei Vama
Buzăului cu nr. 5863/20.10.2020;
10. Aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de închiriere încheiat de Comuna Vama
Buzăului cu S.C. Simoteamedfam S.R.L.;
11. Aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 1405/07.06.2007;
12. Aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Vama Buzăului în cadrul
Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului pentru anul şcolar 2020-2021;
13. Aprobarea acordării de burse elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale Vama Buzăului;
14. Aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile de interes local din comuna Vama Buzăului,
pentru iarna 2020-2021;
15. Aprobarea menținerii în anul 2021 a prețurilor de referință al masei lemnoase pe picior ce se
recoltează din fondul forestier proprietate a Comunei Vama Buzăului, aprobate pentru anul 2020;
16. Aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din
partida nr. 695;
17. Aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a unei cantități de lemn de foc;
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18. Aprobarea modului de suportare a utilităților (apă, energie electrică, energie termică și canalizare)
aferente spațiului în care funcționează Postul de Jandarmi Montan Vama Buzăului;
19. Diverse:
a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului;
b) Informare din partea Primarului comunei Vama Buzăului referitoare la evoluția pandemiei
COVID-19 la nivel național și local;
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.
Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.
1. Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada
Decembrie 2020 – Februarie 2020;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este propus dl. Mariș Ioan Nicolae. Alte propuneri nu sunt.
Se supune la vot și cu unanimitate de voturi ,,pentru” este ales ca președinte de şedinţă al Consiliului
Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Decembrie 2020 – Februarie 2020, dl. Mariș Ioan Nicolae.
2. Alegerea viceprimarului comunei Vama Buzăului;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Sunt prezentate prevederile Ordinul Prefectului Județului Brașov nr. 882/03.11.2020 privind declararea
ca legal constituit a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, precum și dispoziţiile art. 152, alin. (2), alin.
(3) și alin. (6) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Pentru funcția de viceprimar al comunei Vama Buzăului, dl. consilier local Mariș Ioan Nicolae îl
propune pe dl. Iager Alin. Alte propuneri nu mai sunt. Acestea fiind stabilite, se trece la procedura de votare,
conform prevederilor legale menționate mai sus, pentru funcția de viceprimar al comunei Vama Buzăului.
După încheierea votării, secretarul general al comunei Vama Buzăului procedează la verificarea și
numărarea voturilor, constatând următoarele: sunt 13 voturi valabil exprimate și 13 voturi pentru alegerea d-lui
Iager Alin ca viceprimar al comunei Vama Buzăului.
Așadar, cu unanimitate de voturi ,,pentru” este ales ca viceprimar al comunei Vama Buzăului dl. Iager
Alin, care ia cuvântul apoi și mulțumește consilierilor locali pentru votul și încrederea acordate, arătând faptul
că această funcție este o mare responsabilitate și că va face tot ce stă în putința sa pentru binele Comunei
Vama Buzăului.
3. Constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Vama Buzăului pentru
mandatul 2020 - 2024;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentată apoi anexa la proiectul de hotărâre, unde sunt nominalizate cele 3 comisii de specialitate
și componența acestora. Se face specificarea faptului că la propunerea componenței acestor comisii au fost
avute în vedere criteriile de calificare profesională, reprezentare politică și reprezentativitate pentru fiecare sat
component, precum și experiența anterioară în comisiile de specialitate.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
4. Stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale la nivelul comunei Vama
Buzăului, pentru anul 2021;
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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.
Se trece apoi la prezentarea celor două anexe la proiectul de hotărâre.
Referitor la anexa nr. 1 – taxele și impozitele locale aferente anului 2021, se face o prezentare detaliată a
acesteia, cu indicarea fiecărei taxe și fiecărui impozit în parte, a cuantumului aferent anului 2021, inclusiv
cotele adiționale unde este cazul.
Se face specificarea faptului că nivelul taxelor și impozitelor locale aferente anului 2021 este menținut la
nivelul celor din anul 2020.
În ceea ce privește taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea unor
activități pentru o suprafață de până la 500 m2, inclusiv (art. 475, alin. (3), lit. ,,a” Cod fiscal), se propune o
mărire a acesteia, însă consilierii locali consideră că este mai bine să fie păstrată la același cuantum ca și până
acum.
Se supune la vot Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre și este aprobată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.
Se trece la prezentarea Anexei nr. 2 la proiectul de hotărâre, în cuprinsul căreia nu sunt modificări față
de anul 2020.
Alte neclarități nu sunt.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
5. Modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 2020 –
secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pe trimestrul IV;
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 face diferențierea între noțiunea de rectificare bugetară și cea de modificare bugetară.
Sunt apoi prezentate capitolele bugetare care suferă modificări, precum și sumele modificate.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
6. Aprobarea proiectului ,,Achiziție tablete pentru uz școlar, cu acces la internet, pentru desfășurarea
activităților didactice în mediul on-line, în comuna Vama Buzăului, județul Brașov” și a
cheltuielilor aferente acestui proiect;
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, precum și adresa nr. 938/07.09.2020 a
Școlii Gimnaziale Vama Buzăului, înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 5092/11.09.2020
și prevederile O.U.G. nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile
necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în
contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2.
Se face specificarea faptului că decontarea finanțării acestui proiect se poate realiza prin intermediul
Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și
comunicațiilor (TIC) pentru o economie digital competitive, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea
aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură, Secțiunea e-educație,
Apelul de proiecte mr. 2 gestionat de către Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de
Management.
Sunt date apoi detalii generale și specifice referitoare la acest proiect și sunt prezentate sumele aferente
acestui proiect (cheltuieli eligibile și neeligibile).
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
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7. Însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii specifice în
Compartimentul fond funciar, consiliere agricolă, registru agricol și în Compartimentul
gospodărire;
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 modelul-cadru al Acordului
de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii specifice compartimentelor juridic, contabilitate,
achiziţii publice, fond funciar, administrator administrator cămin cultural, îngrijitor clădiri şi şef serviciu
voluntar pentru situaţii de urgenţă. Sunt date apoi detalii referitoare la acest proiect, motivația inițierii
(ocuparea temporară a două posturi în cadrul Primăriei comunei Vama Buzăului, absolut necesare, limitarea
numărului de posturi prin lege, etc.).
Se face specificarea faptului că titlul hotărârii va fi modificat față de cel înscris în proiectul de hotărâre,
deoarece titlul corect este ,,Însușira Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii
specifice compartimentelor juridic, contabilitate, achiziţii publice, fond funciar, administrator administrator
cămin cultural, îngrijitor clădiri şi şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă”.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
8. Aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de prestări servicii nr. 5464/10.10.2019;
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 prevederile contractului nr.
5464/10.10.2019 pentru prestarea serviciului public de iluminat public în comuna Vama Buzăului, încheiat
între Comuna Vama Buzăului şi S.C. P.C.E. Electric S.R.L..
Se propune prelungirea, prin act adițional, a contractului de prestări servicii nr. 5464/10.10.2019 încheiat
între Comuna Vama Buzăului şi S.C. P.C.E. Electric S.R.L., pentru o perioadă de 2 (doi) ani, până la data de
09.10.2022.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
9. Aprobarea contractului de asistență juridică și reprezentare înregistrat la Primăria comunei Vama
Buzăului cu nr. 5863/20.10.2020;
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, precum și contractul de asistenţă
juridică şi reprezentare încheiat de către Comuna Vama Buzăului cu Cabinetul de Avocat ,,Dan Iosif” și
înregistrat la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 5863/20.10.2020.
Se dau apoi detalii referitoare la obiectul dosarului, la părțile din dosar și la stadiul procesual al
dosarului.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
10. Aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de închiriere încheiat de Comuna Vama
Buzăului cu S.C. Simoteamedfam 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, precum și cererea provenită de la S.C.
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Simoteamedfam S.R.L. înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 5518/02.10.2020 și
prevederile contractului de închiriere nr. 7091/30.12.2019 încheiat între Comuna Vama Buzăului şi S.C.
Simoteamedfam.
Se propune prelungirea, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 7091/30.12.2019 încheiat între
Comuna Vama Buzăului şi S.C. Simoteamedfam S.R.L., pentru o perioadă de 1 (un) an, până la data de
31.12.2021.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
11. Aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 1405/07.06.2007;
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 prevederile contractului de
comodat nr. 1405/07.06.2007, încheiat între Comuna Vama Buzăului şi Cabinet Medical de Medicină de
Familie Dr. Dănciulescu B. Adrian şi a actelor adiţionale ulterioare și solicitarea de prelungire a contractului
de comodat a Cabinetului Medical de Medicină de Familie dr. Dănciulescu B. Adrian, înregistrată la Primăria
comunei Vama Buzăului sub nr. 6139/04.11.2020.
Se propune prelungirea, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 1405/07.06.2007 încheiat între
Comuna Vama Buzăului şi Cabinet Medical de Medicină de Familie Dr. Dănciulescu B. Adrian, prin act
adiţional, până la data de 31.12.2021.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
12. Aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Vama Buzăului în cadrul
Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului pentru anul şcolar 2020-2021;
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 adresa nr. 837/19.08.2020 a
Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului, înregistrată la primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 4685/24.08.2020.
Sunt propuși domnii consilieri locali Gyorgy Mihail Răzvan și Popica Dumitru Constantin.
Alte propuneri nu sunt.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
13. Aprobarea acordării de burse elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale 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, precum și adresa nr.
17347/03.11.2020 a Instituției Prefectului Județului Brașov, înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului
sub nr. 6127/04.11.2020.
Sunt apoi prezentate cuantumurile pentru fiecare categorie de bursă în parte.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
14. Aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile de interes local din comuna Vama
Buzăului, pentru iarna 2020-2021;
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, precum și adresa Inspectoratului
pentru Situații de Urgență ,,Țara Bârsei” al județului Brașov nr. 1415218/07.10.2020, înregistrată la Primăria
comunei Vama Buzăului sub nr. 5614/07.10.2020 și adresa Instituției Prefectului Județului Brașov nr.
16390/16.10.2020, înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 5864/20.10.2020.
Este apoi prezentat planul operativ de deszăpezire pe drumurile de interes local din comuna Vama
Buzăului, pentru iarna 2020-2021.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
15. Aprobarea menținerii în anul 2021 a prețurilor de referință al masei lemnoase pe picior ce se
recoltează din fondul forestier proprietate a Comunei Vama Buzăului, aprobate pentru anul 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, precum și adresa nr.
6471/G.T./21.10.2020 provenită de la Direcția Silvică Brașov - Ocolul Silvic Teliu și înregistrată la Primăria
comunei Vama Buzăului sub nr. 5891/21.10.2020 și prevederile Deciziei nr. 706/19.10.2020 a Directorului
General al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
16. Aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din
partida nr. 695;
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 adresa nr. 6431/20.10.2020
provenită de la Direcția Silvică Brașov - Ocolul Silvic Teliu și înregistrată la Primăria comunei Vama
Buzăului sub nr. 5890/21.10.2020.
Dl. consilier local Gyorgy Mihail Răzvan dă explicațiile suplimentare referitoare la amplasarea partidei,
materialul lemnos aferent, regim de exploatare, etc.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
17. Aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a unei cantități de lemn de foc;
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 solicitarea de acordare a
unei cantități de 15 m.st. lemn de foc făcută de d-ul Mitiriță Horia și înregistrată la Primăria comunei Vama
Buzăului sub nr.6426/23.11.2020.
Se propune acordarea unei cantități de 15 m.st. lemn de foc.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
18. Aprobarea modului de suportare a utilităților (apă, energie electrică, energie termică și canalizare)
aferente spațiului în care funcționează Postul de Jandarmi Montan 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.
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Practic, contravaloarea utilităților apă, energie electrică, energie termică și canalizare, aferente spațiului
în care funcționează Postul de Jandarmi Montan Vama Buzăului, este suportată de către Inspectoratul de
Jandarmi Județean ,,Nicolae Titulescu” Brașov, dar acest lucru nu a fost prevăzut în cuprinsul Hotărârii
Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 65 din 25.07.2019 - privind aprobarea dării în folosință
gratuită a unui imobil aflat în proprietatea publică a Comunei Vama Buzăului, în vederea înființării sediului
Postului de Jandarmi Montan Vama Buzăului.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
1. Diverse:
a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului;
b) Informare din partea Primarului comunei Vama Buzăului referitoare la evoluția pandemiei
COVID-19 la nivel național și local;
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 modului de derulare a activității Consiliului Local, în
special în contextual pandemiei de COVID-19. Își exprimă dorința unei bune colaborări cu
consiliul local, în interesul locuitorilor comunei Vama Buzăului. Dl. primar face de asemenea
o scurtă referire la încheierea anului bugetar 2020. Se face o trecere în revistă a investițiilor
aflate în derulare, cu indicarea celor a căror derulare a fost suspendată pe perioada sezonului
rece.
b) Dl. primar face o informare asupra evoluției pandemiei COVID-19 la nivel national și local,
sunt prezentate măsurile dispuse până în prezent de către Comitetul Local Pentru Situații de
Urgență Vama Buzăului, precum și a achizițiilor făcute pentru protecția populației împotriva
infectării cu COVID-19.
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
04.12.2020, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare şi pentru
colaborarea la reuşita şedinţei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ioan Nicolae MARIȘ
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Adrian – Constantin GĂITAN
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