JUDEŢUL BRAŞOV
COMUNA VAMA BUZĂULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi vineri, 26 februarie 2021, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Vama
Buzăului, la care participă 12 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie. Lipsește dl. consilier local
Popica Nicolae Adrian.
Participă la şedinţa Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, primarul comunei domnul Chirilaş
Tiberiu Nicolae, secretarul general al comunei domnul Găitan Adrian Constantin, șef Birou Buget –
contabilitate, Taxe şi impozite, Colectare creanţe, Patrimoniu doamna Ganea Maria și inspector în cadrul
Birou Buget – contabilitate, Taxe şi impozite, Colectare creanţe, Patrimoniu doamna Aldea Cosmina Georgeta.
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 ordinea de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al comunei Vama
Buzăului din data de 05.01.2021;
2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din
data de 29.01.2021;
3. Aprobarea situațiilor financiare și a contului de execuție a bugetului local al Comunei Vama Buzăului,
la data de 31.12.2020;
4. Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului Comunei Vama Buzăului, la data de 31.12.2020;
5. Aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Comunei Vama Buzăului la data de
31.12.2020;
6. Aprobarea ajustării taxei speciale de salubrizare, începând cu data de 01.03.2021, pentru persoanele
fizice din Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vama Buzăului;
7. Aprobarea participării Unității Administrativ Teritoriale Comuna Vama Buzăului la colectarea
selectivă a deșeurilor pe 5 fracții;
8. Mandatarea reprezentantului Comunei Vama Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru aprobarea modificării preţului/tarifului serviciului
public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare practicat de operatorul regional Gospodărie
Comunală S.A.;
9. Stabilirea cantităților de lemn de foc ce se acordă cu titlu de despăgubire persoanelor fizice și juridice,
raportat la suprafața de teren agricol fâneață afectată de exploatările forestiere realizate din fondul
forestier proprietate a Comunei Vama Buzăului;
10. Aprobarea constituirii rezervei de masa lemnoasă de 20% din volumul produselor principale, pentru
precomptarea produselor accidentale I, aferent anului de producție 2021;
11. Aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 452/02.03.2009;
12. Aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 102
din 30.11.2005 - privind înființarea, organigrama și numărul de personal al Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă al comunei Vama Buzăului;
13. Diverse:
a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului;
b) Prezentarea adresei nr. 537/28.01.2021 a Direcției Silvice Brașov – Ocolul Silvic Teliu și
înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 553/29.01.2021;
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.
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Se supune apoi la vot ordinea de zi și este aprobată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al comunei
Vama Buzăului din data de 05.01.2021;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Secretarul general al comunei Vama Buzăului întreabă dacă sunt observații referitoare la procesul verbal
al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 05.01.2021,
acesta este afișat pe site-ul www.comunavamabuzaului.ro.
Nefiind observații, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate de voturi
,,pentru”.
2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului
din data de 29.01.2021;
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 29.01.2021.
Nefiind observații, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate de voturi
,,pentru”.
3. Aprobarea situațiilor financiare și a contului de execuție a bugetului local al Comunei Vama
Buzăului, la data de 31.12.2020;
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 dă apoi cuvântul d-nei Ganea Maria - șef Birou Buget – contabilitate, Taxe şi impozite, Colectare
creanţe, Patrimoniu care face o prezentare detaliată a situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2020 și
contul de execuție a bugetului local al Comunei Vama Buzăului la data de 31.12.2020.
Este scos în evidență faptul că după cum reiese din această execuție, veniturile proprii ale bugetului
local al Comunei vama Buzăului sunt foarte mici. Cea mai mare parte a veniturilor la bugetul local o
constituie sursele de finanțare atrase. Prin urmare, accesarea de surse de finanțare externe trebuie să constituie
principala prioritate și în anul bugetar 2021.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
4. Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului
31.12.2020;

Comunei Vama Buzăului, la data de

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 dă apoi cuvântul d-nei Aldea Cosmina Georgeta – inspector în cadrul Biroului Buget – contabilitate,
Taxe şi impozite, Colectare creanţe, Patrimoniu care prezintă detaliat rezultatele inventarierii patrimoniului
Comunei Vama Buzăului, la data de 31.12.2020 consemnate în cele două anexe la proiectul de hotărâre.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
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5. Aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Comunei Vama Buzăului la data
de 31.12.2020;
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 dă apoi cuvântul d-nei Aldea Cosmina Georgeta – inspector în cadrul Biroului Buget – contabilitate,
Taxe şi impozite, Colectare creanţe, Patrimoniu care prezintă detaliat inventarului bunurilor ce alcătuiesc
domeniul privat al Comunei Vama Buzăului la data de 31.12.2020.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
6. Aprobarea ajustării taxei speciale de salubrizare, începând cu data de 01.03.2021, pentru
persoanele fizice din Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 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.
Este prezentat faptul că acest proiect a fost în dezbatere publică.
Sunt amintite dezbaterile pe această temă ce au avut loc în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al
comunei Vama Buzăului din data de 29.01.2021, după care sunt prezentate intențiile localităților Sânpetru,
Măieruș, Jibert și Părău de a adera la A.D.I. Intersal. De asemenea, sunt prezentate și discuțiile purtate pe
această temă a ajustării taxei de salubrizare cu operatorul S.C. Hidro - Sal Com S.R.L..
De asemenea sunt prezentate: adresa nr. 41/13.01.2021 formulată de S.C. HIDRO-SAL COM S.R.L.
către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Intersal și înregistrată sub nr. 50/13.01.2021 prin care se
solicită realizarea demersurilor pentru ajustarea taxei de salubrizare începând cu 01.03.2021, adresa nr.
154/16.02.2021 prin care S.C. Hidro – Sal Com S.R.L. înaintează Primăriei comunei Vama Buzăului Fișa de
fundamentare a elementelor de cost pentru ajustarea sau modificarea taxei de salubrizare în aria A.D.I.
Intersal începând cu data de 01.04.2021, conform Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007, precum și prevederile
Hotărârii A.G.A. a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Intersal nr. 44/13.01.2021 prin care se aprobă
ajustarea taxei de salubrizare la cuantumul de 10 lei/persoană/lună, începând cu data de 01.03.2021.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
7. Aprobarea participării Unității Administrativ Teritoriale Comuna Vama Buzăului la colectarea
selectivă a deșeurilor pe 5 fracții;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, precum și raportul compartimentului de
resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului.
Sunt prezentate cele 5 fracții pe care se va face colectarea selectivă a deșeurilor la nivelul comunei
Vama Buzăului, cu specificarea faptului că la nivelul A.D.I. Intersal se va constitui un fond de investiții, la
care vor participa toate unitățile administrativ teritoriale membre, fond din care se vor achiziționa
europubelele necesare colectării deșeurilor pe 5 fracții.
Așadar, în bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Vama Buzăului, aferent anului 2021, se vor
cuprinde sumele necesare în acest sens.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
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8. Mandatarea reprezentantului Comunei Vama Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru
aprobarea modificării
preţului/tarifului
serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare practicat de operatorul regional
Gospodărie Comunală S.A.;
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 nr. 900/28.01.2021
a operatorului regional Gospodărie Comunală S.A., cererea A.D.I. „AQUACOV” nr. 71/11.02.2021, prin care
solicită ca UAT Comuna Vama Buzăului, în calitate de membru ADI AQUACOV, să adopte hotărâri privind
mandatarea reprezentantului Comunei Vama Buzăului în AGA A.D.I. „AQUACOV” pentru votarea aprobării
modificăriii preţului/tarifului furnizării apei potabile şi a canalizării, în conformitate cu valorile cuprinse în
avizul A.N.R.S.C nr. 900644/19.01.2021 și cererea A.D.I. „AQUACOV” nr. 43/28.01.2021, prin care solicită
ca Județul Covasna să anunțe în mass media, în numele UAT-urilor membre ale ADI AQUACOV, proiectul
de hotărâre cu privire la modificarea tarifului la serviciul de furnizare a apei potabile și la modificarea
tarifului la serviciul de canalizare.
Practic, prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea acordării unui mandat special Primarului
comunei Vama Buzăului, dl. Chirilaș Tiberiu Nicolae, ca în calitate de reprezentant al Comunei Vama
Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” să aprobe
modificarea preţului/tarifului pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare,
practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A, în conformitate cu valorile cuprinse în Avizul nr.
900644/19.01.2021 emis de Preşedintele A.N.R.S.C, anexă la proiectul de hotărâre, din care face parte
integrantă.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
9. Stabilirea cantităților de lemn de foc ce se acordă cu titlu de despăgubire persoanelor fizice și
juridice, raportat la suprafața de teren agricol fâneață afectată de exploatările forestiere realizate
din fondul forestier proprietate 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 de asemenea prezentate prevederile pct. 5.4.1, lit. ,,c” din NORME METODOLOGICE din 11
decembrie 2013 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Consiliului
Județean Brașov nr. 356/27.11.2020 privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora
se evaluează în lei veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2021.
Dl. consilier local Mariș Ioan Nicolae intervine, arătând că, raportat la suprafața de teren agricol fâneață
afectată de exploatările forestiere realizate din fondul forestier proprietate a Comunei Vama Buzăului,
canitatea de lemn de foc ce se propune a fi acordată cu titlu de despăgubire este prea mică, deoarece trebuie
avut în vedere faptul că pe lângă iarba pe care acel teren nu o mai produce în anul respectiv și pe lângă
lucrările de reparare și reînsămânțare a fâneței, acel teren poate ,,suferi” chiar încă 2-3 ani de la data
exploatării. Pentru aceste cantități de lemn propuse oamenii nu vor mai lăsa ca exploatările să se facă pe
terenurile lor.
Dl. consilier local Gyorgy Mihail Răzvan spune că s-ar putea face o situație a partizilor în prestație
pentru a căror exploatare este nevoie să se utilizeze și terenuri fâneață ale persoanelor fizice, astfel încât să
vedem care ar fi cantitățile de lemn ce ar trebui acordate, per total, în conformitate cu prevederile Hotărârii
Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 20/28.02.2019 și comparativ cu cantitățile prevăzute în
prezentul proiect de hotărâre.
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Dl. consilier local Comăniță Radu spune că ar trebuie gândită o variantă prin care să se facă diferențierea
între cantitățile de lemn de foc ce se acordă cu titlul de despăgubire pentru fânețele din intravilan și pentru
cele din extravilan.
Având în vedere faptul că la momentul dezbaterii acestui punct de pe ordinea de zi apar mai multe păreri
și mai mulți factori ce ar trebui luați în calcul, se propune și se aprobă cu unanimitate de voturi ,,pentru”
amânarea acestui punct pentru o ședință viitoare.
10. Aprobarea constituirii rezervei de masa lemnoasă de 20% din volumul produselor principale,
pentru precomptarea produselor accidentale I, aferent anului de producție 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 Direcției Silvice
Brașov – Ocolul Silvic Teliu nr. 8336/21.12.2020, înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr.
6952/23.12.2020.
Practic, prin acest proiect de hotărâre se propune constituirea rezervei de masa lemnoasă de 20% din
volumul produselor principale, pentru precomptarea produselor accidentale I, aferent anului de producție
2021, iar această rezervă să fie constituită din partida nr. 642 (1645813), UP IV Izvoarele Buzăului, u.a.
56A%, având un volum de 1243 m.c. material lemnos.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
11. Aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 452/02.03.2009;
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 înregistrată la
Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 634/02.02.2021 provenită de la Societatea Agora – Societate
Profesională Notarială, referitoare la încheierea uni act adiţional la contractul de închiriere nr.
452/02.03.2009, încheiat între Comuna Vama Buzăului şi Societatea Agora – Societate Profesională
Notarială.
Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de închiriere
nr. 452/02.03.2009, încheiat între Comuna Vama Buzăului şi Societatea Agora – Societate Profesională
Notarială, pentru o perioadă de 5 ani, până la data de 01.02.2026.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
12. Aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr.
102 din 30.11.2005 - privind înființarea, organigrama și numărul de personal al Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 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.
Se dă cuvântul d-lui Iager Alin – viceprimarul comunei Vama Buzăului care face o prezentare detaliată a
proiectului de hotărâre și a anexelor ce fac parte integrantă din acesta, cu oferirea detaliilor suplimentare
necesare.
Dl. primar arată că trebuie făcuți pași în sensul ca Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al
comunei Vama Buzăului să devină functional, drept pentru care în bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei
Vama Buzăului, aferent anului 2021, trebuie prevăzute sume cu acest scop.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
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13. Diverse:
a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului;
b) Prezentarea adresei nr. 537/28.01.2021 a Direcției Silvice Brașov – Ocolul Silvic Teliu și
înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 553/29.01.2021;
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 a făcut diverse informări pe parcursul ședinței.
b) Este prezentată adresa nr. 537/28.01.2021 a Direcției Silvice Brașov – Ocolul Silvic Teliu și
înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 553/29.01.2021. Dl. consilier local
Comăniță Dragoș intervine și arată că lemnul a putrezit efectiv, drept pentru care nu mai
prezintă nici un interes pentru cineva. Chiar dacă este donat, costul minim de transport este de
minim 100 lei/m.c..
Dl. primar arată că fiind vorba de patrimonial Comunei Vama Buzăului, s-a dorit dezbaterea
acestui punct la diverse pentru a se cunoaște toate aspectele acestei problem, iar ulterior să
poată fi luată o decizie foarte bine fundamentată.
Dl. consilier local Gyorgy Mihail Răzvan arată că Direcția Silvică Brașov are un process pe
rolul instanței de judecată cu societatea care a făcut exploatarea acestui lemn, sens în care dl.
primar întreabă dacă în aceste condiții se poate casa lemnul? Dl. consilier local Gyorgy
Mihail Răzvan spune că nu crede că se poate casa.
Așadar, dl. primar solicită domnilor consilieri locali care au calitatea de salariați ai Direcției
Silvice Brașov – ocolul Silvic Teliu, să înainteze Primăriei comunei Vama Buzăului toate
documentele legate de această problemă.
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
26.02.2021, 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
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