
JUDEŢUL BRAŞOV 

COMUNA VAMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi marţi, 28 februarie 2017, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Vama 
Buzăului , la care participă 13 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie. 

Participă la şedinţa Consiliului Local al comunei Vama Buzăului primarul comunei domnul Chirilaş 
Tiberiu Nicolae şi secretarul comunei domnul Găitan Adrian. 

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

În conformitate cu dispoziţiile art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, primarul comunei este rugat să prezinte şi să supună spre aprobare 
ordinea de zi: 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, din 

data de 27.01.2017; 

2. Aprobarea aderării Comunei Vama Buzăului la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară " Iso 

Mediu" în domeniul salubrizării Iocalităţilor din judeţul Braşov ; 

3. Aprobarea modificării tarifului pentru activitatea de precolectare, colectare şi transport a deşeurilor 

municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu 

regim special, . desfăşurată de către Societatea Comercială Salubritatea IBSV S.R.L. Întorsura 

Buzăului ; 

4. Aprobarea dezmembrării terenului în suprafaţă de 103.014,00 m.p. , situat în comuna Vama Buzăului , 

judeţul Braşov şi înscris în C.F. 100098 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 100098, în 3 loturi; 

5. Stabilirea de măsuri pentru îndeplinirea obligaţiilor ce revin Comunei Vama Buzăului cu privire Ia 

organizarea şi desfăşurarea executării pedepselor şi a măsurilor neprivative de libertate; 

6. Aprobarea acordării , cu titlu gratuit, a unei cantităţi de material lemnos Asociaţiei " Valea Zimbrilor 

Vama Buzăului", în vederea extinderii rezervaţiei de zimbrii; 

7. Aprobarea contractului de asistenţă juridică şi reprezentare înregistrat la Primăria Vama Buzăului cu 

nr. 684/20.02.2017; 

8. Aprobarea realizării investiţiei "Reabilitare corpuri clădire Şcoala Gimnazială Vama Buzăului "; 

9. Aprobarea realizării investiţiei "Construire grădiniţă în satul Acriş, comuna Vama Buzăului"; 

10. Aprobarea realizării investiţiei "Cămin Cultural Buzăiel, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov"; 

11. Aprobarea realizării investiţiei "Construire, reabilitare poduri în comuna Vama Buzăului , judeţul 

Braşov"; 

12. Aprobarea realizării investiţiei "Înfiinţare reţea dt? canalizare, racorduri, rigole, accese riverani şi 
trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului şi Acriş, comuna Vama Buzăului , judeţul Braşov"; 

13. Aprobarea situaţiilor financiare şi a contului de execuţie a bugetului local al Comunei Vama 

Buzău lu i, la data de 31.12.20 16; 

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. 



Se supune la vot ordinea de zi, în conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta fiind aprobată cu 
unanimitate de voturi. 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, 
din data de 27.01.2017; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Secretarul comunei Vama Buzăului întreabă dacă sunt observaţii referitoare la procesul verbal al 

şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, din data de 27.01.2017. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi , se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 

2. Aprobarea aderării Comunei Vama Buzăului la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Iso 
Mediu" în domeniul salubrizării localităţi lor din judeţul Braşov; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este apoi prezentată adresa nr. 2/23.02.2017 provenită de la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

ISO Mediu, după care sunt prezentate Actul Constitutiv şi Statutul acestei asociaţii. 
Dl. primar face şi un scurt istoric al acestei asociaţii , de la data constituirii acesteia, după care sunt 

prezentate şi intenţiile în ceea ce priveşte viitorul acestei asociaţii , anume faptul că se pregăteşte depunerea 
unei cereri de finanţare şi accesarea fondurilor destinate domeniului salubrizării, în sesiunea 2016 -2020. 

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

3. Aprobarea modificării tarifului pentru activitatea de precolectare, colectare şi transport a deşeurilor 
municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu 
regim special, desfăşurată de către Societatea Comercială Salubritatea IBSV S.R.L. Întorsura 
Buzăului ; 

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre. 
Este apoi prezentată adresa nr. 138116.02.2017 a S.C. "SALUBRITATEA IBSV" S.R.L. în Insolvenţă 

Întorsura Buzăului, precum şi Hotărârea nr. 1116.02.2017 a Consiliului de Administraţie al S.C. 
"SALUBRITATEA IBSV" S.R.L. în Insolvenţă Întorsura Buzăului, hotărâre prin care se aprobă modificarea 
tarifului pentru activitatea de precolectare, colectare şi transport a deşeurilor municipale, inclusiv ale 
deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special, desfăşurată de către 
Societatea Comercială Salubritatea IBSV S.R.L. Întorsura Buzăului, cuantumul acestuia fiind de 7,99 
lei/persoană/lună (T.V.A. inclus) şi de 198,25,60 lei/m.c. (TVA inclus). 

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

4. Aprobarea dezmembrării terenului în suprafaţă de 103.014,00 m.p., situat în comuna Vama 
Buzăului, judeţul Braşov şi înscris în C.f. 100098 Vama Buzăului, nr. cad./topo. 100098, în 3 

loturi ; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 

Este prezentată documentaţia întocmită în acest sens de către P.F.A. Belean Cosmin, cu indicarea clară a 
loturilor care vor rezulta în urma dezmembrării , a numerelor cadastrale şi a suprafeţelor acestora. De 
asemenea, este indicat ş i scopul acestei dezmembrări, anume faptul că în acea zonă, se doreşte amenajarea 
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unui spaţiu de depozitare în beneficiul Primăriei comunei Vama Buzăului, precum şi faptul că, unul din loturi, 
va putea fi închiriat, devenind astfel generator de venituri pentru bugetul local al Comunei Vama Buzăului. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 12 de 
voturi "pentru" şi 1 "abţinere". 

5. Stabilirea de măsuri pentru îndeplinirea obligaţiilor ce revin Comunei Vama Buzăului cu privire la 
organizarea şi desfăşurarea executării pedepselor şi a măsurilor neprivative de libertate; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Practic, este vorba despre următoarele măsuri: desemnarea dl. Chirilaş Constantin, referent în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, ca fiind persoana responsabilă cu 
îndeplinirea obligaţiilor ce revin Comunei Vama Buzăului cu privire la organizarea şi desfăşurarea executării 
pedepselor şi a măsurilor neprivative de libertate, precum şi împuternicirea viceprimarului comunei Vama 
Buzăului în a stabili tipurile de activităţi de muncă neremunerată, în folosul colectivităţii de către persoanele 
condamnate, în baza dispoziţiilor Codului penal, având specificaţia comunicată de Serviciul de Probaţiune 
Braşov. 

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

6. Aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de material lemnos Asociaţiei "Valea 
Zimbrilor Vama Buzăului", în vederea extinderii rezervaţiei de zimbrii; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Mai întâi dl. primar prezintă un istoric al acestei rezervaţii de zimbrii, după care trece Ia prezentarea 

propunerii iniţiale de extindere, pentru care a fost întocmit şi un studiu de fezabilitate Ia momentul respectiv. 
Este accentuat faptul că extinderea acestei rezervaţii este imperios necesar a fi realizată, atât din punctul de 
vedere al numărului mare de exemplare de zimbrii, cât ş i din punctul de vedere al respectării legislaţiei în 
domeniul sanitar - veterinar. 

Aşadar, având în vedere faptul că propunerea iniţială de extindere a rezervaţiei, este una care presupune 
costuri de realizare foarte mari, precum şi faptul că toate demersurile făcute până în prezent în acest sens au 
rămas fără finalitatea dorită (nu a fost identificată sursa de finanţare) , au fost căutate şi identificate şi alte 
variante de realizare a acestei extinderi, cu costuri mult mai reduse. Aceste variante de extindere sunt 
concepute pentru a pregăti zimbrii să trăiască liberi, în sălbăticie, sens în care contactul cu omul va fi redus 
foarte mult. 

Este apoi prezentată solicitarea nr. 30/21.02.2017 a Asociaţiei "Valea Zimbrilor- Vama Buzăului", de 
acordare a unei cantităţi de 385 m.c. material Iemnos pentru construcţii, în vederea extinderii rezervaţiei de 
zimbrii. 

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

7. Aprobarea contractului de asistenţă juridică şi reprezentare înregistrat la Primăria Vama Buzăului 

cu nr. 684/20.02.2017; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Sunt apoi prezentate datele referitoare la părţile din dosar, obiectul acestuia, stadiul procesual, etc., după 

care este prezentat contractul de asistenţă juridică. 
Se supune Ia vot proiectul de hotărâre ş i este aprobat cu unanimitate de voturi "pentru" . 

8. Aprobarea realizării investiţiei " Reabilitare corpuri clădire Şcoala Gimnazială Vama Buzăului"; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 

3 



Este prezentat faptul că se deschide programul de finanţare P.N.D.L. (Programul Naţional de Dezvoltare 

Locală), sens în care, în termen de 30 de zile de la data publicării legii bugetului de stat pentru anul 2017, 

trrebuie să se depună proiectele de finanţare pentru care se solicită finanţare prin acest program. 

Aşadar, sunt apoi prezentate nota de fundamentare pentru acest obiectiv, evaluarea, devizul de lucrări, 

etc .. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 

9. Aprobarea realizării investiţiei "Construire grădiniţă în satul Acriş, comuna Vama Buzăului"; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 

Sunt apoi prezentate nota de fundamentare pentru acest obiectiv, evaluarea, devizul de lucrări, etc .. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi , se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 

10. Aprobarea realizării investiţiei "Cămin Cultural Buzăiel , comuna Vama Buzăului , judeţul 

Braşov"; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 

Sunt apoi prezentate nota de fundamentare pentru acest obiectiv, evaluarea, devizul de lucrări, etc .. 

Se face specificarea faptului că pentru acest obiectiv, finanţarea va fi solicitată prin C.N.I. (Compania 

naţională de Investiţii). 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 

11. Aprobarea realizării investiţiei "Construire, reabilitare poduri în comuna Vama Buzăului, judeţul 

Braşov"; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 

Sunt apoi prezentate nota de fundamentare pentru acest obiectiv, evaluarea, devizul de lucrări, etc .. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 

12. Aprobarea realizării investiţiei "Înfiinţare reţea de canalizare, racorduri , rigole, accese riverani şi 
trotuare în satele Dălghiu , Vama Buzăului şi Acriş, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov"; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 

Pentru acest obiectiv de investiţii, dl. primar prezintă cele 3 surese posibile de finanţare, anume: 

l)P.N.D.R. (Programul Naţional de Dezvoltare Rurală), prin A.F.l.R. , unde suma ce poate fi 

acordată pentru acest obiectiv este de aprox. 2.500.000 euro; 

2)P.O.I.M., prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Aquacov" şi operatorul regional 

Gospodărire Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, unde se acordă finanţare, doar pentru Comuna 

Vama Buzăului, de aprox. 6.000.000 euro, însă investiţia este obţinută ş i derulată de operator, 

Comuna Vama Buzăului nu va avea nici un control asupra investiţiei, iar realizarea acesteia poate 

dura chiar ş i 6 - 7 ani; 
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3)P.N.D.L. (Programul Naţional de Dezvoltare Locală), unde sursa de finanţare este acordată pentru 

perioada 2017 - 2020, iar investiţia va fi solictată pentru un pachet complet, adică pentru reţea 

canalizare, racorduri, rigole, trotuare, podeţe. 

Aşadar, întrebarea care se pune este: să se meargă pe această din urmă variantă de finanţare pentru acest 

obiectiv? 

Toţi consilierii locali sunt pentru accesarea finanţării pentru obiectivul "Înfiinţare reţea de canalizare, 

racorduri, rigole, accese riverani şi trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului şi Acriş, comuna Vama 

Buzăului, judeţul Braşov" prin P.N.D.L.. 

Sunt apoi prezentate nota de fundamentare pentru acest obiectiv, evaluarea, devizul de lucrări, etc .. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 

13. Aprobarea situaţiilor financiare şi a contului de execuţie a bugetului local al Comunei Vama 

Buzăului, la data de 31.12.20 16; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 

Sunt apoi prezentate situaţiile financiare în detaliu, precum şi referatul întocmit de compartimentul 

financiar- contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 

14. Diverse: 

a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzău lui ; 

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 prezintă faptul că suntem în derulare cu procedura de achiziţie pentru dotarea Căminului 
Cultural Vama Buzăului, procedură în cadrul căreia se licitează pe 3 loturi, este apoi amintită 
şedinţa de informare derulată la Vama Buzăului de către Grupul de Acţiune Locală " Curbura 
Carpaţi lor" . În ceea ce priveşte programul de introducere a cadstrului general, din informările pe 
care le deţinem , licitaţia pentru pachetul din care face parte ş i Comuna Vama Buzăului şi Comuna 
Teliu, este în curs de desfăşurare . 

b) Nu sunt. 
c) Nu sunt. 

SECRETARUL COMUNEI, 

Adria/i!i!lJ GĂ!TAN 
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