JUDEŢUL BRAŞOV
COMUNA VAMA BUZĂULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi vineri, 28 ianuarie 2022, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Vama
Buzăului, la care participă 13 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie (10 sunt prezenți fizic și 3
sunt prezenți online prin aplicația ZOOM).
Sunt prezenți 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 22.12.2021;
2. Validarea de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului a Dispoziției nr. 1/03.01.2022 emisă de
Primarul comunei Vama Buzăului;
3. Aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat
public, acordul privind susținerea contribuției financiare proprii și aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investiția ,,Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Vama Buzăului
– Stațiune turistică”;
4. Aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public
Local de Călători nr. 1/2018;
5. Însușirea de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului a Deciziei nr. 3/17.01.2022 a Consiliului
Director al Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov;
6. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli preliminat pe anul 2022, întocmit de către Ocolul Silvic
Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului;
7. Aprobarea amplasării masei lemnoase din pădurea proprietate a Comunei Vama Buzăului, pentru anul
de producție 2023;
8. Aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din
partizile nr. 330 și 774;
9. Aprobarea scăderii din gestiunea Direcției Silvice Brașov – Ocolul Silvic Teliu a unei cantități de 9
m.c. lemn de foc, specia fag;
10. Aprobarea acordării unor cantități de lemn de foc;
11. Aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 536/07.03.2007;
12. Aprobarea însuşirii de către Consiliul Local a stadiului de completare a registrului agricol al comunei
Vama Buzăului la data de 31.12.2021, precum şi stabilirea de măsuri pentru eficientizarea activităţii
de înscriere în registrul agricol;
13. Desemnarea celor doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Vama Buzăului ce vor
face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al
comunei Vama Buzăului;
14. Diverse:
a) Prezentarea de către Primarul comunei Vama Buzăului a Raportului anual privind starea
economică, socială și de mediu a U.A.T. Comuna Vama Buzăului;
b) Consultare publică asupra Proiectului bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei
Vama Buzăului pentru anul 2022;
c) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului;
d) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului;
1

e) 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. 122/27.01.2022
- privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2022 în conformitate cu
prevederile Legii 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 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 şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului
din data de 22.12.2021;
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 22.12.2021.
Nefiind observații, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate de voturi
,,pentru”.
2. Validarea de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului a Dispoziției nr. 1/03.01.2022 emisă
de Primarul comunei Vama Buzăului;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat raportul întocmit de către Biroul buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe,
patrimoniu.
Este apoi prezentată Dispoziția Primarului comunei Vama Buzăului nr. 1/03.01.2022 – privind
acoperirea definitivă a deficitului anului 2021 a secțiunii de dezvoltare a bugetului local al Comunei Vama
Buzăului, după care sunt date toate detaliile necesare ce privesc, din punct de vedere procedural, ce presupune
acoperirea acestui deficit bugetar.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
3. Aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de
iluminat public, acordul privind susținerea contribuției financiare proprii și aprobarea indicatorilor
tehnico - economici pentru investiția ,,Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna
Vama Buzăului – Stațiune turistică”;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Sunt prezentate prevederile legale în domeniu, după care se trece la prezentarea documentației tehnico economice și a indicatorii indicatorii - tehnico economici pentru investiția ,,Stații de reîncărcare pentru
vehicule electrice în comuna Vama Buzăului – Stațiune turistică”, cu indicarea calorii totale a proiectului, a
valorii cheltuielilor eligibile și a valorii cheltuielilor neeligibile.
Se face specificarea faptului că titlul proiectului de hotărâre se modifică și va avea următorul conținut:
,,Aprobarea participării Unității Administrativ Teritoriale Comuna Vama Buzăului la Programul privind
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, acordul privind susținerea contribuției financiare
proprii și aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru investiția ,,Stații de reîncărcare pentru vehicule
electrice în comuna Vama Buzăului – Stațiune turistică”. Toți consilierii locali sunt de acord cu această
modificare.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
2

4. Aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport
Public Local de Călători nr. 1/2018;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Se trece apoi la prezentarea adresei Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului
Public înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 6967/22.12.2021, prin care se înaintează Actul
adiţional nr. 4 la Contractul de delegare a serviciului public de transport local prin curse regulate nr. 1/2018,
precum şi a Avizului Consiliului Concurenţei nr. 13551/03.12.2021 referitor la proiectul de hotărâre privind
aprobarea Actului adițional nr. 4 la Contractul de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport
public local pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației Metropolitane
pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov nr. 3/2021.
Este indicată Hotărârea AGA Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului
Public Braşov nr.32/2021 prin care s-a aprobat Actul adiţional nr.4 la Contractul de delegare a serviciului
public de transport local prin curse regulate nr.1/2018.
Este prezentat apoi în detaliu Actul adiţional nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de
Transport Public Local de Călători nr. 1/2018.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
5. Însușirea de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului a Deciziei nr. 3/17.01.2022 a
Consiliului Director al Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public
Braşov;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentată adresa Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public
Brașov înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 369/19.01.2022, prin care se înaintează
Decizia nr. 3/17.01.2022 a Consiliului Director, după care se trece la prezentarea detaliată a prevederilor
acestei decizii. Practic, este vorba despre faptul că pentru o perioadă experimentală, respectiv 25.01.2022 –
31.03.2022, cursa de pe Linia 540 Vama Buzăului - Brașov, operată de RAT Brașov, va opri în 3 stații de pe
raza comunei Teliu, iar toate veniturile încasate din biletele de călătorie în această perioadă, vor fi încasate de
către Comuna Vama Buzăului. De asemena, prin această decizie, prețul abonamentului Brașov – Vama
Buzăului este redus de la 350 lei/lună, la 220 lei/lună.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
6. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli preliminat pe anul 2022, întocmit de către Ocolul
Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentată adresa Direcției Silvice Brașov – Ocolul Silvic Teliu nr. 9147/G.T./16.12.2021,
înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 6889/17.12.2021, prin care se înaintează Primăriei
Comunei Vama Buzăului „Bugetul de venituri şi cheltuieli preliminat pentru anul 2022” întocmită de către
Ocolul Silvic Teliu în baza contractului nr. 269/28.11.2018 de administrare a suprafeţei de 4.679,55 ha fond
forestier proprietate a comunei Vama Buzăului.
Se trece apoi la prezentarea bugetului preliminat, prezentare în cadrul cărei sunt date detalii suplimentare
și explicații de către domnii consilieri locali Gyorgy Mihail Răzvan și Comăniță Dragoș.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
7. Aprobarea amplasării masei lemnoase din pădurea proprietate a Comunei Vama Buzăului, pentru
anul de producție 2023;
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Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentată adresa Direcției Silvice Brașov – Ocolul Silvic Teliu nr. 9147/G.T./16.12.2021,
înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 6889/17.12.2021, după care se trece la prezentarea
amplasării masei lemnoase din pădurea proprietate a Comunei Vama Buzăului, pentru anul de producție 2023,
Se face specificarea faptului că amplasarea masei lemnoase din pădurea proprietate a Comunei Vama
Buzăului, pentru anul de producție 2023 trebuie să se realizeze cu respectarea condițiilor asumate de către
Comuna Vama Buzăului prin cererea de sprijin aferentă schemei de ajutor de stat ,,Servicii de silvomediu,
servicii climatice și conservarea pădurilor”, elaborată în baza Măsurii 15,,Servicii de silvomediu, servicii
climatice și conservarea pădurilor”, Submăsura 15.1 ,,Plăți pentru angajamente de silvomediu”.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
8. Aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației pentru materialul lemnos din
partizile nr. 330 și 774;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentată adresa Direcției Silvice Brașov – Ocolul Silvic Teliu nr. 8919/09.12.2021, înregistrată la
Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 6621/09.12.2021, după care se trece la prezentarea documentației
specifice aferentă fiecărei partizi. Detaliile suplimentare și explicațiile necesare sunt date de către domnii
consilieri locali Gyorgy Mihail Răzvan și Comăniță Dragoș.
Practic se propune aprobarea modalității de valorificare ,,în prestație” a materialului lemnos din partizile
nr. 330 și 774.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
9. Aprobarea scăderii din gestiunea Direcției Silvice Brașov – Ocolul Silvic Teliu a unei cantități de
9 m.c. lemn de foc, specia fag;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentată adresa Direcției Silvice Brașov – Ocolul Silvic Teliu nr. 9460/27.12.2021, înregistrată la
Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 7072/28.12.2021, prin care este comunicat faptul că la data de
12.12.2021, urmare a ploilor torențiale, s-a produs o viitură ce a inundat rampa de lemne, acestea fiind
antrenate în avalul pârâului Buzăiel, iar după recuperarea lemnului din pârâu, a rezultat o cantitate mai mică
cu 9 m.c..
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
10. Aprobarea acordării unor cantități de lemn de foc;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Sunt prezentate cererile prin care se solicită acordarea unor cantități de 10 m.st. lemn de foc/solicitant,
provenite de la domnii Bogdan Ioan, Bularca Gheorghe Ioan și Rohan Constantin Paul, cereri înregistrate la
Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 440/21.01.2022, sub nr. 416/20.01.2022 și sub nr. 417/20.01.2022,
după care sunt indicate prevederile Acordului de Parteneriat încheiat între U.A.T. Comuna Vama Buzăului și
Școala Gimnazială Vama Buzăului, Sunt date detaliile suplimentare.
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. 536/07.03.2007;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
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Sunt prezentate prevederile contractului de comodat nr. 536/07.03.2007, încheiat între Comuna Vama
Buzăului şi Cabinet Medical Individual de Medicină Dentară dr. Răican Mihaela, precum şi a actelor
adiţionale la acest contract, după care este indicată solicitarea de prelungire a contractului de comodat a d-nei
dr. Răican Mihaela, înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 167/11.01.2022.
Se propune prelungirea pentru o perioadă de 3 ani.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
12. Aprobarea însuşirii de către Consiliul Local a stadiului de completare a registrului agricol al
comunei Vama Buzăului la data de 31.12.2021, precum şi stabilirea de măsuri pentru eficientizarea
activităţii de înscriere în registrul agricol;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat raportul întocmit de compartimentul Registru agricol din cadrul aparatului de specilitate
al Primarului comunei Vama Buzăului.
Se face o informare asupra stadiului de derulare a lucrării de introducere a cadastrului general în comuna
Vama Buzăului.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi ,,pentru”.
13. Desemnarea celor doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Vama Buzăului ce
vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului
general al comunei Vama Buzăului;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat raportul întocmit de compartimentul Registru agricol din cadrul aparatului de specilitate
al Primarului comunei Vama Buzăului.
Dl. consilier local Comăniță Radu o propune pe d-na consilier local Tonie Alina Claudia, iar d-ul
consilier local Neagovici Ciprian Alexandru îi propune pe d-ul consilier local Borcea Sergiu Oliver și d-na
Tonie Alina Claudia. D-ul Borcea Sergiu Oliver refuză propunerea, datorită faptului ca a fost desemnat și anul
trecut. Alte propuneri nu sunt.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi cu unanimitate de voturi
,,pentru” sunt desemnați d-ul Comăniță Dragoș și d-na Tonie Alina Claudia.
14. Diverse:
a) Prezentarea de către Primarul comunei Vama Buzăului a Raportului anual privind starea
economică, socială și de mediu a U.A.T. Comuna Vama Buzăului;
b) Consultare publică asupra Proiectului bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei
Vama Buzăului pentru anul 2022;
c) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului;
d) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului;
e) Eventuale probleme ridicate de către consilierii locali şi ceilalţi participanţi la şedinţa
Consiliului Local al comunei Vama Buzăului.
a) Domnul primar prezintă Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a
U.A.T. Comuna Vama Buzăului, în conformitate cu prevederile art. 155, alin. (3), lit. ,,a” din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
prezentare în cadrul căreia se face și o trecere în revistă a activității fiecărui compartiment din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului.
b) Sunt prezentate veniturile la bugetul local al Comunei Vama Buzăului, aferent anului 2022,
respectiv excedentul bugetar (care va fi utilizat pentru investiții), veniturile proprii (care sunt
5

la nivelul celor încasate în 2021), repartizări de la D.G.R.F.P. Brașov și repartizări de la
Consiliul Județean Brașov, toate acestea cu indicarea cuantumului. La cheltuieli, se face
prezentarea detaliat pe fiecare secțiune bugetară și pe fiecare categorie în parte, cu indicarea
cuantumului.
Sunt apoi prezentate investițiile aflate în derulare la momentul actual, precum și investițiile
propuse pentru anul 2022. La acestea se adaugă proiectele finanțate prin PNDL, prin A.F.I.R.,
rămânând de văzut ce se va putea obține prin programul ,,Anghel Saligny” și prin P.N.R.R.
Dl. primar invită consilierii locali să vină cu propuneri/completări de investiții pentru anul
2022.
c) Informări au fost făcute pe parcursul ședinței.
d) Nu sunt.
e) Dl. Popica Dumitru Constantin întreabă cum poate fi soluționată problema existenței unui
ATM în comuna Vama Buzăului? Dl. primar arată că au fost făcute solicitări în acest sens la
toate băncile cunoscute, dar, din diverse motive, nu s-a materializat nimic. Se va reveni cu noi
solicitări la bănci în acest sens.
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
28.01.2022, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare şi pentru
colaborarea la reuşita şedinţei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Radu COMĂNIȚĂ
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Adrian – Constantin GĂITAN
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