
JUDEŢUL BRAŞOV 

COMUNA V AMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi marţi, 28 martie 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, secretarul comunei domnul Găitan Adrian şi dl. Gyorgy Tiberiu - şeful Ocolului Silvic Teliu, 
în calitate de invitat.. 

Preşedintele de şedinţă constată faptul că şedinţa este statutară şi 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 
28.02.20 17; 

2. Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Aprilie 2017 -

Iunie 2017; 
3. Aprobarea balanţei de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, întocmită de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului 

de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului; 
4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli preliminat pe anul2017, întocmit de către Ocolul Silvic Teliu în baza 

contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului; 
5. Aprobarea modului de valorificare şi a preţului de pornire a licitaţiei pentru materialul lemnos din partizile nr. 190 

şi nr. 250; 
6. Aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului, pentru anul 20 17; 
7. Aprobarea programului de achiziţii aferent anului 2017, la nivelul Comunei Vama Buzăului; 
8. Aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru personalul didactic de predare şi didactic auxiliar navetist, de 

la şcolile de pe raza comunei Vama Buzăului, pe parcursul anului 2017; 
9. Aprobarea completării "Programului cultural anual Ia nivelul comunei Vama Buzăului"; 

10. Aprobarea depunerii la finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) a unor obiective de 
investiţii"; 

11. Aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 21/28.02.20 17; 
12. Aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 22/28.02.2017; 
13. Aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 23/28.02.2017; 
14. Aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 24/28.02.2017; 
15. Aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 25/28.02.2017; 
16. Aprobarea realizării investiţiei "Cămin Cultural Acriş, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov"; 

17. Aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 1372/21.03.2017; 
18. Aprobarea contractului de asistenţă juridică şi reprezentare înregistrat la Primăria Vama Buzăului cu nr. 

684/20.02.2017; 
19. Desemnarea persoanelor responsabile cu înscrierea datelor în registrul agricol al comunei Vama Buzăului; 
20. Aprobarea procedurii de evaluare a performanţelor profesionale ale salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Vama Buzăului şi din cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului, pentru anul2016; 
21. Aprobarea solicitării de către Asociaţia "Transhumanta Vama Buzăului" a plăţilor obţinute în cadrul schemelor de 

sprijin acordate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.), aferente anului 2017, pentru 
păşunile proprietate privată a Comunei Vama Buzăului; 

22. Aprobarea întocmirii amenajamentului silvic pentru păşunea împădurită cu consistenţă mai mare sau egală cu 0,4, 
proprietate a Comunei Vama Buzăului; 
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23. 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. 43, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, primarul comunei propune suplimentarea ordinii de zi 
cu încă un punct, care nu poate fi amânat până la o şedinţă următoare, anume "Aprobarea amplasării masei 
lemn oase din pădurea proprietate a Comunei Vama Buzăului, pentru anul de producţie 20 17". Se supune la 
vot suplimentarea ordinii de zi şi este aprobată cu unanimitate de voturi "pentru". 

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 28.02.2017; 

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 28.02.2017. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 

2. Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada Aprilie 
2017- Iunie 2017; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este propus dl. consilier local Comăniţă Radu. 
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot această propunere şi cu unanimitate de voturi "pentru" este 

ales ca preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, pentru perioada Aprilie 2017 - Iunie 
20 17, dl. Comăniţă Radu. 

3. Aprobarea balanţei de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, întocmită de către Ocolul Silvic Teliu în baza 
contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului; 

Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. primar prezintă adresa nr. 5080/20.01.2017 şi înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 

283/26.01 .2017 prin care se înaintează Primăriei Comunei V ama Buzăului "Balanţa de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2016" întocmită de către Ocolul Silvic Teliu în baza contractului nr.183/23.02.2004 şi a actelor 
adiţionale la acest contract de administrare a suprafeţei de 4.679,55 ha fond forestier proprietate a comunei 
Vama Buzăului. 

Se dă apoi cuvântul d-lui Gyorgy Tiberiu pentru prezentarea detaliată a balanţei. 
Dl. Gyorgy Tiberiu preia cuvântul şi arată că, la venituri, sunt detaliate toate partizile constituite în 

pădurea proprietate a Comunei V ama Buzăului, cu indicarea volumului de material lemn os şi a veniturilor 
onţinute ca urmare a valorificării acestuia. 

La cheltuieli, dl. Gyorgy Tiberiu prezintă fiecare categorie de cheltuială, cuantumul acesteia, etc .. 
Dl. consilier local Drăgan Ionuţ Bogdan: care sunt drumurile forestire pe care s-a intervenit, având în 

vedere suma trecută în balanţă ca şi cheltuială cu întreţinerea drumurilor forestiere? 
Dl. Gyorgy Tiberiu: drumurile pe care s-a intervenit sunt drumul forestier Strâmbu - Piruşca (satul 

Vama Buzăului), Valea Borcii (din satul Acriş), ş.a .. 
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Intervine dl. primar şi întreabă dacă în spatele fiecărei cheltuieli efectuate de Ocolul Silvic Teliu, există 
documente justificative? 

Dl. Gyorgy Tiberiu: bineînţeles, în spate! fiecărei cheltuieli efectuate există documente justificati ve. 
Dl. primar: în ceea ce priveşte întreţinerea drumurilor forestiere, aici trebuie să existe o colaborare cu 

toate Ocoalele Silvice care administrează păduri pe raza U.A.T. Vama Buzăului, astfel încât aceste drumuri să 
fie protejate şi să fie respectate prevederile legale şi ale hot5ărârilor Consiliului Local al comunei Vama 
Buzăului, care privesc regimul de utilizare al acestor drumuri. Mai mult decât atât, în ceea ce priveşte rampa 
de exploatare a partizilor constituite, ocoalele silvice trebuie să informeze primăria comunei Vama Buzăului 
care sunt agenţii economici care au partizi în exploatare, aceleaşi ocoale trebuie să le stabilească şi delimiteze 
clar rampa, procedură la care trebuie să participe şi un reprezentant al primăriei comunei V ama Buzăului, 
astfel încât să se cunoască clar care este cuantumul taxei de rampă pe care agenţii exploatatori trebuie să o 
achite către primăria comunei Vama Buzăului. Absolut toţi agenţii economici care exploatează material 
elmnos şi utilizează drumurile de pe raza comunei Vama Buzăului trebuie să achite către bugetul local al 
Comunei Vama Buzăului taxa de 5 lei/m.c. material exploatat, şi absolut toată lumea (agenţi economici, 
ocoale silvice, persoane fizice) trebuie să respecte principiile de utilizare a drumurilor forestiere şi nu numai, 
adică: să nu utilizeze drumurile forestiere pe perioada de dezgheţ sau în perioada ploilor abundente, fiecare să 
cureţe urmele lăsate de exploatarea materialului lemnos, însă toate acestea pot fi realizate doar printr-o strânsă 
colaborare cu Ocolul Silvic Teliu. 

Intervine dl. consilier local care arată că ar fi bine dacă taza de 5 lei/m.c. material exploatat, să fie 
achitată deodată cu plata marcării, astfel încât să fie sigur că această taxa a fost percepută. 

Dl. primar şi dl. Gyorgy Tiberiu sunt de accord cu această propunere, la fel şi consilierii locali, astfel 
îcât această taxă va fi percepută de Ocolul Silvic teliu şi va constitui venit la bugetul local al Comunei Vama 
Buzăului. 

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

4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli preliminat pe anul2017, întocmit de către Ocolul Silvic Teliu 
în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 

Dl. primar prezintă adresa nr. 5265/10.03.2017 şi înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 
1107/10.03.2017, prin care se înaintează Primăriei comunei Vama Buzăului "Bugetul preliminat de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2017" întocmit de către Ocolul Silvic Teliu, în baza contractului nr. 183/23.02.2004 de 
administrare a suprafeţei de fond forestier, proprietate a comunei Vama Buzăului şi a actelor adiţionale la 
acest contract. 

Se dă apoi cuvântul d-lui Gyorgy Tiberiu pentru prezentarea detaliată a bugetului preliminat pentru 
2017. 

Dl. Gyorgy Tiberiu preia cuvântul şi realizează o prezentare detaliată a bugetului preliminat pentru anul 
2017, cu prezentarea inclusiv a devizelor. 

De asemenea, dl. Gyorgy Tiberiu arată că dl. primar a propus ca preţul pazei pentru păşunea cu arbori 
proprietate a Comunei Vama Buzăului să fie mai mic decât cel perceput pentru paza fondului forestier, însă, 
dumnealui nu este de acord cu această propunere, mai ales că în bugetul preliminat a propus ca, în continuare, 
preţul pazei pentru întreaga suprafaţă care face obiectul contractului nr. 183/23.02.2004 de administrare a 
suprafeţei de fond forestier, proprietate a comunei V ama Buzăului şi a actelor adiţionale la acest contract, să 
fie în continuare menţinut la 66 lei/ha .. 

Dl. primar nu este în continuare de acord cu această propunere, arătând faptul că trebuie să se determine 
suprafaţa exactă de fond forestier ce face obiectului contractului de administrare menţionat mai sus, astfel încât 
preţul pazei să poată fi stabilit şi calculat diferenţiat pe cele două categorii, pădure şi păşune cu arbori. 

Intervine dl. Gyorgy Tiberiu care spune că pădurea nu este toată comasată pe o suprafaţă mai restrânsă, 
aşadar un pădurar tot trebuie să acopere o suprafaţă de teren mai extinsă. 

Dl. primar: nu se justifică acelaşi preţ al pazei pentru pădure, ca şi pentru păşunea cu arbori. Preţul 
pentru paza păşunii cu arbori ar trebui negociat în jos. 
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De la nivelul consiliului local se vine cu propunerea ca pentru acest preţ al pazei, pădurarii vor fi cei care 
vor pune în aplicare prevederile hotărârilor Consiliului Local al comunei Vama Buzăului referitoare la 
regulamentul de sezon pastoral, taxa de peiaj, etc., urmând ca toate aceste clauze să fie cuprinse într-un act 
adiţional la contractul de administrare, lucru cu care este de acord atât dl. Gyorgy Tiberiu, cât şi dl. primar. 

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

5. Aprobarea modului de valorificare şi a preţului de pornire a licitaţiei pentru materialul lemnos din partizile 
nr. 190 şi nr. 250; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 

Sunt apoi prezentate: adresa nr. 5264110.03.2017 provenită de la Direcţia Silvică Braşov- Ocolul Silvic 
Teliu, prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 27/26.08.2016 - privind 
aprobarea modului de valorificare şi a preţului de pornire a licitaţiei pentru materialullemnos din partizile nr. 
190 şi nr. 229 - produse secundare-rărituri şi ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 
72 din 29.12.2016 - aprobarea modului de valorificare şi a preţului de pornire a licitaţiei pentru materialul 
lemnos din partizile nr. 244, 250, 257, 263 şi 267. 

Intervine dl. Gyorgy Tiebriu care arată că cele două partizi sunt în zona "Ogarca", şi nu au fsot 
adjudecate la preţurile stabilite anterior de Consiliul Local al comunei Vama Buzăului. Preţul propus de 
Ocolul Silvic Teliu este cel corect şi ar trebui aprobat aşa, mai ales că trebuie amenajt şi drum până la una din 
partizi. 

Aşadar, faţă de cele expuse mai sus, consilierii locali sunt de acord cu această propunere a Ocolului 
Silvic Teliu. 

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

6. Aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului, pentru anul2017; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Înainte de a se intra în dezbatere, este amintită şedinţa de consultare a Consiliului Local al comunei 

V ama Buzăului, asupra proiectului bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului, pentru anul 
2017, din data de 24.03.2017 de la sediul Primăriei comunei Vama Buzăului, şedinţă în cadrul căreia bugetul a fost 
prezentat şi dezbătut în detaliu. 

Sunt prezentate adresele Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov nr. BVR_TREZ-
1078114.03.2017, nr. BVR_TREZ-792/22.02.2017 şi nr. BVR_TREZ-828/23.02.2017, precum şi adresa Consiliului 
Judeţean Braşov nr. 3663/10.03.2017. 

Dl. primar trece apoi la prezentarea detaliată a bugetului local al comunei Vama Buzăului pentru anul2017. 
Aşadar, la venituri, dl. primar le prezintă detaliat, arătând care sunt veniturile proprii, cuantumul acestora, care 

sunt sumele acordate prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, care sunt sumele acordate de 
Consiliul Judeţean Braşov, care sunt sumele acordate cu destinaţie (adică sume acordate în vederea utilizării lor doar 
pentru un anumit obiectiv sau capitol bugetar), sumele acordate fără destinaţie, sumele aferente obiectivului de investiţii 
finanţat din fonduri europene (Dotări pentru Căminul Cultural Vama Buzăului). 

La toate aceste venituri, se adaugă şi excedentul bugetar din 2016, în cuantum de 1.004,46 mii lei, rezultând un 
venit total al bugetului local al Comunei vama Buzăului pentru anul 2017, în cuantum de 8.955,05 mii lei. 

Referitor la cheltuieli, dl. primar prezintă în detaliu cheltuielile de personal, cheltuielile de bunuri şi servicii (adică 
pentru fucnţionare) şi cheltuielile de capital (investiţii - dezvoltare). 

Dacă din venituri se scad chelutielile de personal, cele de bunuri şi servicii, precum şi finanţarea pentru dotarea 
Căminului Cultural Vama Buzăului, rezultă că pentru investiţii rămâne disponibilă suma de 2.392 mii lei. 

La investiţii dl. primar prezintă mai întâi proiectele depuse la finanţare prin P.N.D.L. (Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală) sau prin C.N.I. (Compania Naţională de Investiţii), cu indicarea valorii acestora conform 
indicatorilor tehnico- economici, a căror valoare cumulate se ridică la aproximativ 50.000,00 mii lei. Aceste proiecte 
sunt: "Înfiinţare reţea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani şi trotuare în satele Dălghiu, V ama 
Buzăului şi Acriş, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov"; "Cămin Cultural Buzăiel, comuna Vama 
Buzăului, judeţul Braşov"; "Reabilitare corpuri clădire Şcoala Gimnazială Vama Buzăului"; "Construire 

4 



grădiniţă în satul Acriş, comuna Vama Buzăului"; "Construire, reabilitare poduri în comuna Vama Buzăului, 
judeţul Braşov", "Cămin Cultural în satul Acriş, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov";, "Asfaltare străzi 
în comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov". 

Sunt apoi prezentate investiţiile ce se vor realiza din bugetul local al comunei Vama Buzăului. Aici, 
singura discuţie este cea referitoare la hala metalică, anume: se va proceda la amenajarea acestei hale ca şi 
sală de evenimente, sau aceasta va fi amenajată ca şi spaţiu de depozitare şi va fi achiziţionat un cort de 
evenimente, cu toate utilităţile, care va fi amplasat în imediata vecinătate a halei. Funcţie de ofertele existente 
pe piaţă se va alege varianta cea mai bună în acest sens. 

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

7. Aprobarea programului de achiziţii aferent anului 2017, la nivelul Comunei Vama Buzăului; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este apoi prezentat în detaliu programul de achiziţii aferent anului 2017, la nivelul comunei Vama 

Buzăului. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate de voturi "pentru". 

8. Aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru personalul didactic de predare şi didactic auxiliar 
navetist, de la şcolile de pe raza comunei Vama Buzăului, pe parcursul anului 2017; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentată adresa Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului nr. 1370/28.10.2016 prin care se înaintează 

Consiliului Local al comunei Vama Buzăului situaţia personalului didactic de predare şi didactic auxiliar 
navetist, pe parcursul anului 2017, propusă pentru aprobarea decontării, precum şi raportul compartimentului 
de specialitate. 

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

9. Aprobarea completării "Programului cultural anual la nivelul comunei Vama Buzăului"; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 

Se dă citire referatului compartimentului de specialitate. 
Sunt apoi prezentate propunerile oentru completarea programului cultural anual, precum şi programul 

cultural anual la nivelul comunei Vama Buzăului, cu aceste propuneri incluse. 

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

10. Aprobarea depunerii la finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) a unor obiective 
de investiţii"; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Sunt apoi prezentate obiectivele de investiţii ce se depun la finanţare prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală (P.N.D.L.), astfel: 
• "Înfiinţare reţea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani şi trotuare în satele 

Dălghiu, V ama Buzăului şi Acriş, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov; 
• "Cămin Cultural Buzăiel, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov"; 

• "Reabilitare corpuri clădire Şcoala Gimnazială V ama Buzăului"; 
• "Construire grădiniţă în satul Acriş, comuna Vama Buzăului"; 
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• "Construire, reabilitare poduri în comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov"; 
• "Alimentare cu apă a localităţii Buzăiel din sursa Fortoiş, comuna Vama Buzăului, judeţul 

Braşov"; 

• "Asfaltare străzi în comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov". 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 

11. Aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 21128.02.20 17; 
12. Aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 22/28.02.2017; 

13. Aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 23/28.02.2017; 
14. Aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 24/28.02.2017; 
15. Aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 25/28.02.2017; 

Primarul comunei prezintă proiectele de hotărâre. 

Practic, este vorba de introducerea unui articol 2 în cuprinsul hotărârilor mai sus menţionate, articol care 
se referă la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru următoarele obiective de ivestiţie: "Reabilitare 
corpuri clădire Şcoala Gimnazială Vama Buzăului", "Construire grădiniţă în satul Acriş, comuna Vama 
Buzăului", "Cămin Cultural Buzăiel, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov", "Construire, reabilitare 
poduri în comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov" şi "Înfiinţare reţea de canalizare, racorduri, rigole, accese 
riverani şi trotuare în satele Dălghiu, Vama Buzăului şi Acriş, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov". 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supun la vot, pe rând, proiectele de hotărâre şi sunt aprobat cu 
unanimitate de voturi "pentru". 

16. Aprobarea realizării investiţiei "Cămin Cultural Acriş, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov"; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre ŞI este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 

17. Aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 1372/21.03.2017; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Sunt apoi prezentate detaliile necesare: contractul de asistenţă juridică şi reprezentare înregistrat la 

Primăria Vama Buzăului cu nr. 684/20.02.2017 nu şi-a produs efectele, în sensul că nu a fost executat, iar în 
ceea ce priveşte dosarul nr. 688/62/2016 - Tribunalul Braşov, aici a fosmulat apel atât Comuna Vama 
Buzăului, cât şi Comuna Sita Buzăului, drept pentru care va fi încheiat un singur contract de aistenţă juridică 

şi reprezentare, pentru ambele apeluri. Aşadar, hotărârea mai sus menţionată trebuie revocată. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 

18. Aprobarea contractului de asistenţă juridică şi reprezentare înregistrat la Primăria Vama Buzăului cu nr. 
684/20.02.20 17; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 

Sunt apoi prezentate toate detaliile necesare, în plus faţă de ce a fost prezentat la punctul anterior. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 
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19. Desemnarea persoanelor responsabile cu înscrierea datelor în registrul agricol al comunei Vama Buzăului; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul întocmit de compartimentul de specialitate. 
Practic, se propune desemnarea d-nei Buzea Ilona, referent în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Vama Buzăului şi a d-lui Lupu Eduard Ionel, consilier în cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Vama Buzăului, în vederea completării, ţinerii la zi şi centralizării datelor din registrul 
agricol, pe suport de hârtie şi în format electronic, în conformitate cu legislaţia în vigoare, după cum 

urmează: 

• d-na Buzea Ilona este responsabilă cu completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor din 
registrul agricol, pe suport de hârtie şi în format electronic pentru registrul agricol tipI- satele Acriş, Vama 

Buzăului şi Dălghiu; 

• d-ul Lupu Eduard Ionel este responsabil cu completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor din 
registrul agricol, pe suport de hârtie şi în format electronic pentru registrul agricol tip I- satul Buzăiel şi tip 
II - străinaşi. 

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

unanimitate de voturi "pentru". 

20. Aprobarea procedurii de evaluare a performanţelor profesionale ale salariaţilor din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului şi din cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului, 
pentru anul 20 16; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 

Este prezentat raportul compartimentului de specialitate. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 

21. Aprobarea solicitării de către Asociaţia "Transhumanta Vama Buzăului" a plăţilor obţinute în cadrul 
schemelor de sprijin acordate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.), aferente 
anului 2017, pentru păşunile proprietate privată a Comunei Vama Buzăului; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 

Este prezentat raportul compartimentului de specialitate. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre ŞI este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 

22. Aprobarea întocmirii amenajamentului silvic pentru păşunea împădurită cu consistenţă mai mare sau egală 
cu 0,4, proprietate a Comunei Vama Buzăului; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat raportul compartimentului de specialitate. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre ŞI este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 
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23. Aprobarea amplasării masei lemnoase din pădurea proprietate a Comunei Vama Buzăului, pentru anul de 

producţie 20 17; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentată adresa nr. 5265/10.03.2017 a Ocolului Silvic Teliu. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre ŞI este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 

24. 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) Nu sunt. 
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 

consilierilor locali pentru participare şi pentru 
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