
JUDEŢUL BRAŞOV 

COMUNA VAMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi vineri, 25 martie 2016, in ş;edinţa ordinară a Consi liului Local al comunei Vama 
Buzăului, Ia care participă Il consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie. 
Lipsesc domnii consilieri locali Borcea Sergiu Oliver şi Comăni(ă Radu. 

Participă la şedinţa Consiliului Local al comunei Vama Buzău lui primarul comunei domnul Chirilaş 
Tiberiu Nicolae, secretarul comunei domnul Găitan Adrian- Constantin. 

Preşedintele de şedinţă constată faptul că şedinta este statutară şi dă cuvântul d-lui primar pentru a 
prezenta ordinea de zi. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 43 din Legea administra)iei publice locale or. 215/2001, republicată, 
cu mod i ficările şi completări le ulterioare, primarul comunei este rugat să prezinte şi să supună spre aprobare 
ordinea de zi: 

1. Aprobarea procesului verbal al şed inţei ordinare a Consi liului Local al comunei Vama Buzăului 
din data de 18 februarie 20 16; 

2. Alegerea preşedintelui de şcdintă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada 
Aprilie 2016 - Iunie 2016; 

3. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pe anul 
2016 - sec)iunea de funcţionare, trimestrul 1; 

4. Aprobarea Regulamentului de acordare a unui sprij in financiar unităţi lor de cult din comuna Vama 
Buzăului, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România; 

5. Aprobarea modificărilor şi completărilor inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 
Comunei Vama Buzăului; 

6. Aprobarea propunerii de încadrare în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui sector de 
drum judeţean, situat injudcţul Braşov, pe teritoriul administrativ al comunei Vama Buzăului ; 

7. Aprobarea preturilor de referinţă al masei lemnoase pe picior ce se recoltează din fondu l forestier 
proprietate a Comunei Vama Buzăului; 

8. Aprobarea amplasării masei lemnoasc din pădurea proprietate a Comunei Vama Buzăului, pentru 
anul de producţie 20 16; 

9. Aprobarea modului de valorificare şi a preţului de pornire a licitatiei pentru materialul Jemnos din 
partida nr. 140- produse principale progresive 1 şi partida nr. 154- produse principale progresive 
1; 

10. Aprobarea modului de valorificare şi a preţului de pornire a licitatiei pentru materialullemnos din 
partida nr. 163, 167, 168 şi 169 -produse secundare, de igienă şi accidentale; 

11. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul ,,Alimentare cu apă a localităţii Buzăiel din 
sursa Fortoiş, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov''; 

12. Aprobarea documentatiei tehn ico- economice afe•·entă obiectivului "Semnalizare rutieră DC 49A 
Vama Buzăului"; 

13. Aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Restaurarea, conservarea şi 
dotarea monumentului Post de Grăniceri din satul Dlllghiu, comuna Vama Buzău lui"; 

14. Aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Modernizarea, renovarea şi 
dotarea Căminu l ui Cultural Acriş din satul Acriş, comuna Vama Buzăului"; 

15. însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activitllti i de audit public 
in tem; 



16. Aprobarea închirierii unei suprafete de teren proprietate privată a Comunei Vama Buzaului; 
17. Aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului Comunei Vama Buzăului in Adunarea 

Generală a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitară "Aquacov"; 
18. Aprobarea Regulamentului privind organizarea sezonului pastoral in comuna Vama Buzăului; 
19. Aprobarea contractului de asistenţă juridică înregistrat la Primăria Vama Buzaului cu nr. 

204126.0 1.20 16; 
20. Aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridicA şi reprezentare a Comunei Vama Buzaului, 

în cadrul Dosarului nr. 688/62/2016 înregi_strat la Tribunalul Braşov; 
21. Diverse: 

a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului; 
b) Analizarea solicilllrii înregistrate la Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 
1210123.03.2016; 
c) Analizarea solicitării înregistrate la Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 
1253124.03.20 16; 
d) Eventuale probleme ridicate de către consilierii locali şi ceila1ji participanti la şedinta 
Consiliului Local al comunei Vama Buzaului. 

Se supune la vot ordinea de zi, în conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 21512001 privind 
administratia pub lică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta fiind aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

1. Aprobarea procesului verbal al şed inţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama 
Buzaului din data de 18 februarie 2016; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hoUirâre. 
Secretarul comunei Vama Buzăului dll citire procesului verbal al şedinjei ordinare din data de 

18.02.2016. 
Nemaifi ind obiectiuni sau neclarităji, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 

2. Alegerea preşedintelui de şedintă al Consi liului Local al comunei Vama Buzaului pentru perioada 
Aprilie 2016 - Iunie 2016; 

Este propus dl. consilier local Drăgan Dorin. Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot şi cu 
unanimitate de voturi "pentru" este ales preşedinte de şedintă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului 
dl. DrAgan Dorin. 

3. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzaului pe anul 
20 16- secţiunea de functionare, trimestrul 1; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hoti!râre. 
OI. primar prezintA apoi referatu l compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Vama Buzăului, precum şi adresa nr. BVR_TRZ-750122.02.2016 provenită de la Directia 
GeneralA Regională a Finantelor Publice Braşov. 

Practic, aici este vorba despre programul iniţiat de Guvernul României de stimulare a pnrticipllrii în 
învăţământul preşcolar a copiilor proveniti din familii defavorizate, rectifiearea bugetară supusă aprobării 
Consiliului Local privind tocmai sumele necesare derulllrii programului mentionat mai sus. 

Nemaifiind obiectiuni sau neclarităji, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi "pentru". 
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4. Aprobarea Regulamentului de acordare a unui sprijin financiar unităţilor de cult din comuna Vama 
Buzaului, aparJinând cultelor religioase recunoscute din România; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul întocmit de compartimentul de specialitate. 
Se dă apoi citire Regulamentului de acordare a unui sprijin financiar unităţilor de cult din comuna Vama 

Buzliului, apartinând cultelor religioase recunoscute din România, fiind date explicaJiile necesare atunci când 
sunt cerute, sau atunci când dl. primar consideră că este necesar a fi acordate astfel de expl icatii sau detalii 
suplimentare. 

Nemaifiind obicctiuni sau ncclarităti, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi "pentru". 

5. Aprobarea modificărilor şi completărilor inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 
Comunei Vama Buzău l u i; 

Primarul comunei prezintA proiectul de hotllrâre. 
Este prezentat referatul întocmit de compartimentul de specialitate. 
OI. primar prezintă apoi, detaliat, anexele la proiectul de hotărâre, anexe în care sunt descrise amănuntit 

modificările şi completări le aduse domeniului public al Comunei Vama Buzliului şi care sunt supuse aprobării 
Consiliului Local la acest punct. 

Nemaifiind obiectiuni sau neclarităti, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi "pentru". 

6. Aprobarea propunerii de încadrare în categoria functionalA a drumurilor comunale a unui sector de 
drum jude1ean, situat în judetul Braşov, pe teritoriul administrativ al comunei Vama Buzliului; 

OI. primar prezintă proiectul de hotărâre. 
Sunt date apoi detaliile referitoare la sectorul de drum care ar urma să fie declasat, lungimea acestui 

sector de drum, stare actuală, etc .. 
OI. primar arată apoi faptul că preluarea acestui drum presupune angajarea unor cheltuieli de la bugetul 

local al Comunei Vama Buzăului pentru reabilitare, având în vedere faptul eli acest sector de drum este într-o 
stare foarte avansată de uzură, fiind un drum de piatră, podurile sunt foarte deteriorate, pc acest drum se 
transportă material lemnos din diverse exploataţii foresticre din zonă, etc .. Practic, doar o pictruire a acestui 
sector de drum ce ar urma să intre in patrimoniul Comunei Vama Buzăului ar implica costuri foarte mari. 
OI. primar mai arată eli, la momentul actual, preluarea acestui sector de drum mai poate fi amânată, nefiind 
obligatoriu ca în cadrul acestei şedinţe sll se aprobe propunerea de încadrare în categoria funcţională a 
drumurilor comunale a acestui sector de drum judetean, situat in judeţul Braşov, pe teritoriul administrativ al 
comunei Vama Buzliului. 

OI. Consil ier local Orăgan Dorin: nu este bine să amânilm preluarea acestui sector de drum deoarece va 
rămâne în acest stadiu de degradare, Consiliul Judeţean Braşov fiind foarte puţin probabil să investească in 
reabilitarea acestui drum. 

OI. primar: putem amâna preluarea o perioadă de timp, nu este nici un fel de problemă. 
OI. viceprimar: de-a lungul timpului, deşi s-.au făcut numeroase studi i pentru acest drum, Consil iu l 

Judeţean Braşov nu a investit bani pentru reabilitarea lui, drumul fiind în aceeaşi stare de degradare. 
După alte câteva opinii şi dezbateri, opinia majoritară care se desprinde este ca preluarea acestui sector 

de drum să fie amânată, iar la acest punct, în cadrul acestei şedinţe a Consiliului Local al comunei Vama 
Buzăului să nu se adopte nici o hotărâre. Unanimitate "pentru". 

7. Aprobarea preturilor de referintă al masei lemnoasc pe picior ce se recolteazli din fondul forestier 
proprietate a Comunei Vama Buzăului; 

Viceprimarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
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Este apoi prezentată vechea hotărâre a Consil iului Local al comunei Vama Buzăului de aprobarea 
pre)urilor de referin)ă al masei lemnoase pe picior, ce se recoltcază din fondul forestier proprietate a Comunei 
Vama Buzăului. 

OI. primar prezintă apoi şi adresa nr. 5340122.02.2016 proven ită de la Ocolul Silvic Teliu, precum şi 
Decizia nr. 45/12.02.2016 a Directorului General al Regiei Na)ionale a Pădurilor- Romsilva. 

Acestea fiind prezentate, dl. primar trece la prezentarea detaliată a anexelor la proiectul de hotărâre. 
Nemaifiind obiectiuni sau neclaritAţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 

8. Aprobarea amplasării masei lemnoase din pădurea proprietate a Comunei Vama Buzăului, pentru 
anul de produqie 20 16; 

Viceprimarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este amintitA aici comisia specială de supraveghere a derulArii contractului de administrare Incheiat între 

Comuna Vama Buzăului şi Ocolul Silvic Teliu, după care sunt prezentate propunerile flicute de această 
comisie, referitoare la lucrările de punere în valoare a fondului forestier proprietate a Comunei Vama 
Buzăului ce urmează a fi realizate, cu indicarea clară a datelor de identificare pentru fiecare partidă (U.P., u.a., 
etc.). 

Nemaifi ind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi "pentru". 

9. Aprobarea modului de valorificare şi a preţului de pornire a licitatiei pentru materialullemnos din 
partida nr. 140 - produse principale progresive 1 şi partida nr. 154 - produse principale progresive 
1; 

Viceprimarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentată adresa nr. 5365126.02.2016 proven ită de la Ocolul Silvic Teliu, actele de punere în 

valoare, etc .. 
Pentru partida nr. 140, domnii consilieri local i Gal Oliviu şi Mariş Ioan Nicolae propun preţul de 200 

leilm.c .. 
Pentru partida nr. 154, dl. Consilier local Mariş Ioan Nicolae propune preţul de 170 lei /m.c., iar dl. 

Consilier local Gal O liviu propune preţul de 180 lei/m.c .. 
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot proiectul de hotărâre şi sunt aprobate cu unanimitate de 

voturi "pentru" preţul de 200 lei/m.c. material lemnos la partida nr. 140 şi preţu l de 180 lei/m.c. material 
lemnos la partida nr. 154, cu valorificarea ambelor partide ca .,masa lemnoasă pe picior". 

etc .. 

10. Aprobarea modului de valorificare şi a pretului de pornire a licitatiei pentru materialul Iemnos din 
partida nr. 163, 167, 168 şi 169 -produse secundare, de igienă şi accidentale; 

Viceprimarul comunei prezintA proiectul de hotărâre. 
Este prezentatA adresa nr. 547512016 provenitli de la Ocolul Silvic Teliu, actele de punere în valoare, 

OI. consilier local Zaharie Ionel : vânzarea către populaţie a materialului lemnos din acest partizi este 
dificilA, deoarece partizile se află la o distan)ll mare. 

OI. consilier local Gal Oliviu: cel mai bine ar fi ca masa lemnoasă din aceste partizi să tie valorificatli pc 
picior, la preţul de pornire a licitaţie de 160 leilm.c .. 

După exprimarea mai multor opinii şi după dezbateri pe această temă, opinia majoritară a consilierilor 
locali este eli modul de valorificare şi pretul de vânzare a materialului lemnos din aceste partizi, propus de 
Ocolul Si lvic Teliu, este cel corect. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclaritllţi , se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi "pentru". 
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Ca şi metodă de lucru pentru vânzarea materialului lemnos căt.re populatie, pentru o mai mare eficientă 
şi pentru evitarea depăşirii capacitAtii partizilor, se stabileşte ca cererile de la populaţie sll le primească 
pAdurarul, după care acesta le va preda d-lui viceprimar pentru centralizare şi vizare. 

11. Aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Alimentare cu apă a localitAtii Buzăiel din 
sursa Fonoiş, comuna Vama BuZăului, judetul Braşov"; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat apoi, in detaliu, studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Alimentare cu apă a 

localită)ii Buzlliel din sursa Fortoiş, comuna Vama BUJZăului,judetul Braşov", intocmit de către S.C. Hidroget 
S.R.L. Braşov, precum şi indicatorii tehnico- economici pentru acest obiectiv, valoarea totală a investitiei 
fiind in cuantum de 1.210.784,00 lei fără T. V .A.. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităti, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi "pentru''. 

12. Aprobarea documentatiei tehnico- economice aferentă obiectivului "Semnalizare rutieră DC 49A 
Vama Buzău l ui"; 

Primaru 1 comunei prezintă proiectu 1 de hotărâre. 
Este prezentată documentatia tehnico - economică - proiectul tehnic (P.T.) şi detalii le de executie (D.E.) 

-pentru obiectivul ,Semnalizare rutieră DC 49A Vama BuZăului", precum şi indicatorii tehnico- economici 
pentru acest obiectiv, valoarea totală a investiţiei fiind in cuantum de 159.650 euro fără T. V.A .. 

Nemaifiind obiectiuni sau neclaritllti, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi "pentru". 

J3. Aprobarca întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Restaurarca, conservarea şi 
dotarea monumcntului Post de GrAniceri din satul Dălghiu, comuna Vama BuZăului"; 

14. Aprobarea întocmirii studiului de fezabi litate pentru obiectivul "Modernizarea, renovarea şi 
dotarea Căminului Cultural Acriş din salu 1 Acriş, comuna Vama BuZăului"; 

Primarul comunei prezintă proiectele de hotărâre. 
Sunt dezbătute deodată, deoarece, per ansamblu, deşi se referă la obiective diferite, în esenţă este vorba 

despre nişte proiecte care pot fi finantate din fonduri europene, astfel că este necesară întocmirea acestor 
studii de fezabilitate ca prim pas spre depunerea proiectelor de finanţare. 

Nemaifiind obiectiuni sau neclarităti, se supun la vot proiectele de hotărâre şi sunt aprobate cu 
unanimitate de voturi "pentru". 

15. Însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public 
intern; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul intocmit de compartimentul de specialitate în acest sens, după care dl. Primar 

prezintă detaliat acest acord. 
Nemaifiind obiectiuni sau neclarităti, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,.pentru". 

16. Aprobarea închirierii unei suprafete de teren proprietate privată a Comunei Vama Buzăului; 

Viceprimarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Sunt prezentate: referatul întocmit de compartimentul de specialitate în acest sens, solicitarea 

înregistrată la primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 391/1 1.02.2016 provenită de la S.C. RCS&RDS 
S.A. - Punct de lucru Braşov, prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama BuZăului nr. 125 
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din 29.12.2015 - privind analizarea cererii înregistrate la Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 
5524/25.11.2015, adresa nr. 49/29.02.2016 a Ascx:iaţiei "Transhumanta Vama Buzăului ", adresă prin care 
această asociaţie îşi exprimă acordul, în sensul ca suprafaţa de teren ce urmează sA fie închiriată către S.C. 
RCS&RDS S.A., să fie scoasă de sub incidenta contractului de concesiune încheiat intre asociatie şi 
Comuna Vama Buzăului , precum şi Raportul de evaluare nr. 1212016 întcx:mit de P.F.A. Ing. Toma Oţelea. 

Durata contractului propusă este de 10 ani, iar pretul chiriei va fi în cuantum de 1000 euro/an. 
Nemaifiind obiectiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 

17. Aprobarea acordării unui mandat special reprezentantului Comunei Vama Buzăului in Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitarll "Aquacov"; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatu l intocmit de compartimentul de specialitate in acest sens, Procesul- verbal al 

şedintei Adunării Generale a Asociatiei de Dezvoltare lntcrcomunitară "AQUACOV", din data de 
26. 11.2015 şi Hotărârca Consiliului Local al comunei Turia nr. 34/2015 - privind aprobarea aderării 

comunei Turia la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarll "AQUACOV". 
Nemaifiind obiectiuni sau neclaritll\i, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 

18. Aprobarea Regulamentului privind organizarea sezonului pastoral în comuna Vama Buzăului; 

Viceprimarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul intcx:mit de compartimentul de specialitate in acest sens, după care dl. primar 

dă citire Regulamentului privind organizarea sezonului pastoral în comuna Vama Buzău l u i, iar atunci când 
sunt solicitate explicaţii sau când dl. primar consideră că este necesar a acorda detalii supl imentare, face 
acest lucru. Este vorba despre un Regulament cu perioadă de valabilitate nedeterminată, deci va fi aplicabil 
anual. Se face specificarea faptu lui eli in cadrul Adunări i publ ice ce va avea loc duminică, data de 
27.03.2016 la Căminul Cultural Vama Buzăului vor fi stabilite preţul pentru paza ovinelor, bovinelor şi 
cabalinelor, precum şi data limită de depunere a dcx:umentaJiei de către solicitantii care doresc să 
organizeze stână. 

Nemaifiind obiectiuni sau ncclaritl\ti, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi "pentru". 

19. Aprobarea contractului de asistenţă juridică înregistrat la Primăria Vama Buzăului cu nr. 
204/26.0 1.20 16; 

Viceprimarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este pre-.~:entat referatu l întocmit de compartimentul de special itate in acest sens, precum şi contractul 

de asistcnJlljuridică şi reprezentare, încheiat de către Comuna Vama Buzăului cu Cabinetul de Avocat "Dan 
Iosif" şi înregistrat cu nr. 204/26.01.2016. 

Nemaifi ind obiectiuni sau ncclarităli, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi "pentru". 

20. Aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridică şi reprezentare a Comunei Vama BuzAului, 
in cadrul Dosarului nr. 688/6212016 înregistrat la Tribunalul Braşov; 

Viceprimarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul intcx:mit de compartimentul de specialitate în acest sens, după care este 

prezentată acţiunea în constatare formulată de Comuna Sita Buzăului, în contradictoriu cu Comuna Vama 
Buzăului, în cadrul dosarului nr. 688/6212016, înregistrat la Tribunalul Braşov. 
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Nemaifiind obiec1iuni sau neclaritJ!Ii, se supune la vot proiectul de hotJ!râre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi .,pentru". 

21. Diverse: 
a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama BuzJ!ului; 
b) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului; 
c) Eventuale probleme ridicate de către consilierii local i şi cei laiii participanli la şedin1a 
Consil iului Local al comunei Vama Buzăului. 

a) OI. primar invită consilierii locali să participe la Adunarea publică ce va avea loc 
duminică, data de 27.03.20 16 la Căminul Cultural Vama Bu71lului, unde vor fi dezbătute 
chestiuni ce ţin de sezonul pastoral şi chestiuni de interes local. De asemenea, dl. primar 
prezintă notificarea transmisă Directorului Şcolii Gimnaziale Vama Buzllului în vederea 
declanşării procedurii de angajare a încă unui şofer pentru cel de-al doilea microbuz 
şcolar, precum şi răspunsul primit la această notificare. 

b) Este prezentată solicitarea provenită de la S.C. Denava S.R.L., contractul de prestări 
servicii, actul adilionalla acest contract, precum şi graficul de circula1ie. Toţi consilierii 
locali sunt de acord cu avizarea favorabilă a opririi mijlocului de transport al acestei 
societăli în staţiile solicitate de această societate. 

c) Referitor la această solicitare, domnii consilieri consideră cA este mai indicat ca 
individual, în limita posibi lităli lor lor, să procedeze la acordarea de sprijin financiar 
pentru Capela din cadrul Spitalului lntorsura Buzăului. 

d) Aici este prezentată solicitarea provenită de la Despărţământul .,ASTRI\" Buzău! 
Ardelean, prin care se sol icitA acordarea unei cantităţi de 25 m.c. material lemnos în 
vederea împrejmuirii unui monument din punctul numit .,Strâmbu" din comuna Vama 
Buzăului. Domnilor consilieri nu le este foarte clar ceea ce se doreşte a fi realizat cu acest 
material, drept pentru care se arnână onorarea acestei solicitări, pân3 ce în sus)inerea 
acesteia va fi prezentat şi un proiect şi vor fi date consilierilor toate datele referitoare la 
ce se doreşte a fi realizat. 

Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedin)ă constată că ordinea de zi a fost parcursă, 
declară închise lucrările şedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama BuzJ!ului din data de 
25.03.2016, mul1umeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare şi pentru 
colaborarea la reuşita şedin)ei. 

SECRETARUL COMUNEI, 
Adrian- Consta tin AN 
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