JUDEŢUL BRAŞOV
COMUNA VAMA BUZĂULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi vineri, 24 septembrie 2021, în şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului Local al
comunei Vama Buzăului, la care participă 11 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie. Lipsește dul consilier local Neagovici Ciprian Alexandru și 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. Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada
Septembrie 2021 – Noiembrie 2021;
2. Aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați aferenți obiectivului de investiții ,,Înființare
rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului și
Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”;
3. Aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului a unor categorii de
cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală
(P.N.D.L.), pentru obiectivul de investiții ,,Înființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese
riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul
Brașov”;
4. Aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați aferenți obiectivului de investiții ,,Reabilitare
corpuri clădire Școala Gimnazială Vama Buzăului”;
5. Aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului a unor categorii de
cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală
(P.N.D.L.), pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare corpuri clădire Școala Gimnazială Vama
Buzăului”;
6. 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.
Se supune la vot ordinea de zi și este aprobată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.
1. Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada
Septembrie 2021 – Noiembrie 2021;
Este propus dl. Comăniță Dragoș. Alte propuneri nu sunt.
Se supune la vot și cu unanimitate de voturi ,,pentru” este ales preşedinte de şedinţă al Consiliului Local
al comunei Vama Buzăului pentru perioada Septembrie 2021 – Noiembrie 2021 dl. Comăniță Dragoș.
2. Aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați aferenți obiectivului de investiții
,,Înființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama
Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov”;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
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Sunt prezentate prevederile O.U.G. nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea
Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice.
Se trece apoi le prezentarea indicatorilor tehnico – economici și a devizului general actualizat, cu
indicarea justificărilor pentru fiecare suplimentare înscrisă în acest deviz, precum și cu indicarea cuantumului
sumelor aferente acestor suplimentări.
Se face specificarea clară a faptului că aceste suplimentări sunt pe deplin justificate și nu puteau fi
prevăzute initial.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
3. Aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului a unor categorii de
cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală
(P.N.D.L.), pentru obiectivul de investiții ,,Înființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese
riverani și trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul
Brașov”;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Având în vedere cele descrise la punctul anterior, acele suplimentări influențează și sumele neeligibile
spre finanțare de la bugetul de stat prin P.N.D.L. – etapa a II-a. Așadar este indicată valoarea totală a
cheltuielilor neeligibile din devizul general actualizat, atât ca valoare cu T.V.A. inclus, cât și ca valoare fără
T.V.A..
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
4. Aprobarea
indicatorilor tehnico - economici actualizați aferenți obiectivului de investiții
,,Reabilitare corpuri clădire Școala Gimnazială Vama Buzăului”;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Se trece apoi le prezentarea indicatorilor tehnico – economici și a devizului general actualizat, cu
indicarea justificărilor pentru fiecare suplimentare înscrisă în acest deviz, precum și cu indicarea cuantumului
sumelor aferente acestor suplimentări.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
5. Aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Comunei Vama Buzăului a unor categorii de
cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală
(P.N.D.L.), pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare corpuri clădire Școala Gimnazială Vama
Buzăului”;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este indicată valoarea totală a cheltuielilor neeligibile din devizul general actualizat, atât ca valoare cu
T.V.A. inclus, cât și ca valoare fără T.V.A..
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
6. 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.
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a) Dl. primar face o informare asupra prevederilor O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor
măsuri fiscal-bugetare, precum și a Programul National de Investiții ,,Anghel Saligny”
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 24.09.2021, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare şi pentru
colaborarea la reuşita şedinţei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dragoș COMĂNIȚĂ
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Adrian – Constantin GĂITAN
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