JUDEŢUL BRAŞOV
COMUNA VAMA BUZĂULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi vineri, 30 iulie 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 d-ul consilier
local Popica Nicolae Adrian.
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 ordinea de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din
data de 29.06.2021;
2. Aprobarea validării Hotărârii nr. 41/11.11.2020 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ,,INTERSAL”;
3. Aprobarea garantării cotizației anuale aferentă Comunei Vama Buzăului, în vederea achiziției de
europubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor pe 5 fracții;
4. Aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public
Local de Călători Nr. 1/2018;
5. Aprobarea Studiului de oportunitate – etapa de extindere a serviciului public de transport persoane în
unitatea administrativ-teritorială Oraşul Predeal membră a Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare
Durabilă a Transportului Public Braşov și a proiectului Actului adiţional nr. 3 la Contractul de
Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/2018, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 66 din 25.07.2019;
6. Aprobarea acordării unui drept de servitute de trecere în favoarea S.C. Marvas Rațional S.R.L.;
7. Aprobarea devizului general actualizat aferent obiectivului de investiții ,,Reabilitare corpuri clădire
Școala Gimnazială Vama Buzăului”;
8. Aprobarea modificării art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 46 din
23.04.2021 - privind aprobarea închirierii Dispensarului Veterinar, situat în comuna Vama Buzăului,
sat Vama Buzăului, nr. 376, uliţa „La Dispensar”;
9. Aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei cu produse raţionalizate în caz de mobilizare şi
război, la nivelul comunei Vama Buzăului, pentru perioada 2021 – 2024;
10. Aprobarea atestării Comunei Vama Buzăului ca stațiune ecoturistică;
11. Aprobarea întocmirii Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Vama Buzăului, pentru perioada
2022 – 2028;
12. Aprobarea Regulamentului propriu al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului cuprinzând
măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri;
13. Aprobarea însuşirii de către Consiliul Local a stadiului de completare a registrului agricol al comunei
Vama Buzăului la data de 30.06.2021, precum şi stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activităţii
de înscriere în registrul agricol;
14. 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, respectiv cu Proiectul de hotărâre nr. 48/27.07.2021 1

privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în caz de incendiu. Se supune la vot suplimentarea ordinii de
zi și se aprobă cu unanimitate de voturi ,,pentru”.
Se supune apoi la vot ordinea de zi și este aprobată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului
din data de 29.06.2021;
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 29.06.2021.
Nefiind observații, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate de voturi
,,pentru”.
2. Aprobarea validării Hotărârii nr. 41/11.11.2020 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ,,INTERSAL”;
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 adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,INTERSAL” nr. 98/09.07.2021,
înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 3819/12.07.2021, precum și Hotărârea nr.
41/11.11.2020 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,INTERSAL”, hotărâre care
aprobă implementarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor pe 5 fracții.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
3. Aprobarea garantării cotizației anuale aferentă Comunei Vama Buzăului, în vederea achiziției de
europubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor pe 5 fracții;
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 apoi prezentată adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,INTERSAL” nr. 98/09.07.2021,
înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 3819/12.07.2021 și sunt reamintite prevederile
Hotărârii nr. 41/11.11.2020 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,INTERSAL”.
În acest context sunt aduse în discuție și prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama
Buzăului nr. 24 din 26.02.2021 - privind participarea Unității Administrativ Teritoriale Comuna Vama
Buzăului la colectarea selectivă a deșeurilor pe 5 fracții.
Practic, pentru achiziția de europubele în vederea colectării selective a deșeurilor pe 5 fracții, este nevoie
ca fiecare unitate administrativ – teritorială membră a A.D.I. Intersal care dorește să implementeze acest
sistem de colectare, trebuie să asigure costurile aferente acestei achiziții, care pentru U.A.T. Comuna Vama
Buzăului sunt în cuantum de 43182 lei/an pentru perioada 2021-2025.
Se face specificarea faptului că dacă nu se aprobă acest angajament de plată, colectarea deșeurilor se va
face în continuare la fel, însă pe viitor va trebui să se procedeze și la colectarea deșeurilor pe 5 fracții.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
4. Aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport
Public Local de Călători Nr. 1/2018;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
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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 prezentată adresa Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public
Braşov nr.1510/29.06.2021, înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 3639/01.07.2021, prin
care se înaintează Actul adiţional nr. 2 la Contractul de delegare a serviciului public de transport local prin
curse regulate nr.1/2018.
Se dă citire apoi Actul adiţional nr. 2 la Contractul de delegare a serviciului public de transport local prin
curse regulate nr.1/2018 și este amintit faptul că Proiectul Actului adiţional nr. 2 la Contractul de Delegare a
Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 1/2018 a fost aprobat pentru U.A.T. Comuna
Vama Buzăului prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 43 din 23.04.2021.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
5. Aprobarea Studiului de oportunitate – etapa de extindere a serviciului public de transport persoane
în unitatea administrativ-teritorială Oraşul Predeal membră a Asociaţiei Metropolitane pentru
Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov și a proiectului Actului adiţional nr. 3 la
Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/2018,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 66 din 25.07.2019;
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.
Este prezentată apoi adresa Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public
Braşov nr. 1511/29.06.2021, înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 3645/01.07.2021, prin
care se înaintează Studiul de oportunitate – etapa de extindere a serviciului public de transport persoane în
unitatea administrativ-teritorială Oraşul Predeal membră a Asociaţiei şi proiectul Actului adiţional nr. 3 la
Contractul de delegare a serviciului public de transport local prin curse regulate nr. 1/2018, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 66 din 25.07.2019.
Se dă citire Studiului de oportunitate – etapa de extindere a serviciului public de transport persoane în
unitatea administrativ-teritorială Oraşul Predeal membră a Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare
Durabilă a Transportului Public Braşov și a proiectului Actului adiţional nr. 3 la Contractul de Delegare a
Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători nr. 1/2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local al comunei Vama Buzăului nr. 66 din 25.07.2019.
În esență este vorba despre extinderea serviciului public de transport persoane în unitatea administrativteritorială Oraşul Predeal membră a Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului
Public Braşov.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
6. Aprobarea acordării unui drept de servitute de trecere în favoarea S.C. Marvas Rațional S.R.L.;
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.
Este prezentată apoi solicitarea provenită de la S.C. Marvas Rațional S.R.L. și înregistrată la Primăria
comunei Vama Buzăului sub nr. 3778/07.07.2021, după care sunt prezentate prevederile Certificatului de
Urbanism nr. 5/08.02.2021, emis de către Primăria comunei Vama Buzăului.
Este vorba despre aprobarea acordării unui drept de servitute de trecere pentru pozarea subterană a
rețelei de distribuție a energiei electrice în favoarea S.C. Marvas Rațional S.R.L., pe traseul Ulița ,,La
Ionescu” (proprietate publică a Comunei Vama Buzăului), din pământ stabilizat, cu ieșire în izlazul comunal
(proprietate privată a Comunei Vama Buzăului) – pe lângă Festung – Titilă – Ulița ,,Vama de Sus” până la
intersecția cu drumul forestier ,,Urlătoare”.
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Sunt date apoi toate detaliile suplimentare referitoare la condiționările impuse beneficiarului dreptului de
servitute de trecere.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
7. Aprobarea devizului general actualizat aferent obiectivului de investiții ,,Reabilitare corpuri clădire
Școala Gimnazială Vama Buzăului”;
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 amintite prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 110 din 26.10.2017
- privind aprobarea documentației de avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare
corpuri clădire Școala Gimnazială Vama Buzăului” și este indicat faptul că au fost încheiate procedurile de
licitație aferente obiectivului ,,Reabilitare corpuri clădire Școala Gimnazială Vama Buzăului”.
Este apoi prezentat devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții ,,Reabilitare corpuri
clădire Școala Gimnazială Vama Buzăului”.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
8. Aprobarea modificării art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 46 din
23.04.2021 - privind aprobarea închirierii Dispensarului Veterinar, situat în comuna Vama
Buzăului, sat Vama Buzăului, nr. 376, uliţa „La Dispensar”;
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 amintite prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 46 din 23.04.2021 privind aprobarea închirierii Dispensarului Veterinar, situat în comuna Vama Buzăului, sat Vama Buzăului,
nr. 376, uliţa „La Dispensar”.
Conform prevederilor legale, pentru închirierea imobilelor proprietate publică ale unității administrativ –
teritoriale, consiliile locale aprobă documentația de atribuire, nu doar caietul de sarcini.
Este apoi prezentată documentația de atribuire pentru închirierea Dispensarului Veterinar, situat în
comuna Vama Buzăului, sat Vama Buzăului, nr. 376, uliţa „La Dispensar”.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
9. Aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei cu produse raţionalizate în caz de mobilizare
şi război, la nivelul comunei Vama Buzăului, pentru perioada 2021 – 2024;
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 aspectele procedurale și legale referitoare la aprobarea acestui program, după care este
prezentată adresa nr. 598BV/07.07.2021 provenită de la Structura Teritorială pentru Probleme Speciale a
judeţului Braşov și înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 3826/12.07.2021.
Sunt date apoi câteva detalii referitoare la prevederile Programului de aprovizionare a populaţiei cu
produse raţionalizate în caz de mobilizare şi război, la nivelul comunei Vama Buzăului, pentru perioada 2021
– 2024.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
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10. Aprobarea atestării Comunei Vama Buzăului ca stațiune ecoturistică;
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 apoi date detalii referitoare la ce presupune atestarea unei localități ca stațiune ecoturistică,
beneficii, procedură, etc..
Se propune completarea proiectului de hotărâre cu încă un articol referitor la aprobarea contractării unui
prestator de servicii în vederea întocmirii documentației necesare în acest sens, precum și aprobarea efectuării
de cheltuieli de la bugetul local al Comunei vama Buzăului pentru acest obiectiv. Toți consilierii locali sunt de
acord cu această completare.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
11. Aprobarea întocmirii Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Vama Buzăului, pentru
perioada 2022 – 2028;
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 date detalii referitoare la faptul că în anul 2021 expiră Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei
Vama Buzăului aferentă perioadei 2015 – 2021.
Se propune completarea proiectului de hotărâre cu încă un articol referitor la aprobarea achiziționării
serviciului de consultanță în vederea întocmirii Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Vama Buzăului,
pentru perioada 2022 – 2028. Toți consilierii locali sunt de acord cu această completare.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
12. Aprobarea Regulamentului propriu al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului cuprinzând
măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri;
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 apoi prezentate prevederile Regulamentului propriu al Consiliului Local al comunei Vama
Buzăului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
13. Aprobarea însuşirii de către Consiliul Local a stadiului de completare a registrului agricol al
comunei Vama Buzăului la data de 30.06.2021, precum şi stabilirea de măsuri pentru eficientizarea
activităţii de înscriere în registrul agricol;
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 apoi prezentate măsurile de eficientizare a activităţii de înscriere în registrul agricol.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
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14. Aprobarea acordării unui sprijin financiar în caz de incendiu;
Este prezentată solicitarea d-lui Neagovici Marcel, domiciliat în comuna Vama Buzăului, satul Acriș, nr.
194, județul Brașov, înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 4086/26.07.2021, prin care se
solicită acordarea unui sprijin financiar pentru refacerea construcțiilor distruse de incendiu, precum și
procesul verbal de intervenție nr. 282/25.07.2021 întocmit de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență
Brașov.
Este arătat faptul că familia proprietarului menţionat mai sus se află în stare de necesitate datorată
incendiului care i-a distrus anexe gospodărești, fapt ce reiese din ancheta socială și raportul întocmite de
către compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama
Buzăului.
Se propune acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 8.500 lei.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
15. 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) Dl. primar invită pe dl. Cucoară Cristian – reprezentant S.C. Car Top S.R.L. (societatea care
realizează lucrarea de introducere a cadastrului general al nivelul Comunei Vama Buzăului).
Dl. Cucoară Cristian preia cuvântul și arată faptul că lucrarea se află într-un stadiu avansat,
fiind realizată în proporție de aproximativ 80%. Lucrarea este una foarte dificilă, având în
vedere faptul că este vorba despre o suprafață de 16.104 ha teren și aproximativ 5000 de
imobile. Mai sunt încă goluri de acoperit și cetățeni de chemat pentru recunoașterea limitelor
de proprietate.
Dl. primar intervine și arată că urmare a discuțiilor purtate cu reprezentanții S.C. Car Top
S.R.L. și ai A.N.C.P.I., s-a luat decizia ca până la finalizarea acestei lucrări să nu se mai
efectueze modificări ale posesorilor de imobile în registrul agricol al Comunei Vama
Buzăului.
Dl. Cucoară Cristian arată că drumurile de recoltă vor fi încrise în cartea funciară ca drumuri,
cu proprietate în devălmășie în favoarea proprietarilor de terenuri deservite din zona
respectivă. Referitor la drumurile din intravilanul localității, acestea sunt și vor rămâne în
domeniul public al Comunei Vama Buzăului.
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 ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de
30.07.2021, 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
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