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JUDEŢUL BRAŞOV 
COMUNA VAMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 

   Încheiat astăzi marți, 05 ianuarie 2021, în şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului Local al 
comunei Vama Buzăului, la care participă 13 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie.  

  Ședința se desfășoară prin mijloace de comunicare electronice (online), folosind aplicația ZOOM. 
Participă la şedinţa Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, primarul comunei domnul Chirilaş 

Tiberiu Nicolae și secretarul general al comunei domnul Găitan Adrian Constantin. 
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. Aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare a bugetului local de 

venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului, pe anul 2020, din excedentul bugetului local; 
2. 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. 
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 încă un punct, a cărui aprobare este urgentă (deoarece expiră 
scrisoarea 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). Este vorba despre proiectul de hotărâre privind          
,,Solicitarea 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 supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu acest punct și se aprobă cu unanimitate de voturi 

,,pentru”.    
 
Ordinea de zi astfel suplimentată este aprobată cu unanimitate de voturi ,,pentru”. 
 

1. Aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare a bugetului local de 
venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului, pe anul 2020, din excedentul bugetului local; 

 
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 date detaliile referitoare la excedentul bugetar, la deficitul bugetar al secțiunii de dezvoltare, 

principiul în baza căruia deficitul secțiunii de dezvoltare este acoperit din excedentul bugetar, precum și suma 
necesară din excedent pentru acoperirea acestui deficit. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi ,,pentru”. 
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2. Solicitarea 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. 
Se propune prin acest proiect de hotărâre 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 30.05.2021. 

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

 
 

3. 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. 
 
 

a) Nu sunt.  
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 extraordinare de îndată a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din 
data de 05.01.2021, 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                                                 


