
JUDEŢUL BRAŞOV 

COMUNA VAMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi joi, 07 decembrie 2017, în şedinţa de îndată 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 Constantin. 

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 trecerii unui teren din domeniul privat în domeniul public al Comunei Vama Buzăului; 
2. 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 ş i ceilalţi participanţi la şedinţa 

Consi liului Local al comunei Vama Buzăului ; 

Se supune apoi la vot ordinea de zi, în conformitate cu prevederi le art. 43 din Legea nr. 215/2001 
privind admini straţia publică locală , republicată, cu modificările ş i completările ulterioare, aceasta fiind 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

1. Aprobarea trecerii unui teren din domeniul privat în domeniul public al Comunei Vama Buzăului; 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentată mai întâi adresa nr. 200035/UMP/06.12.20 17 provenită de la Ministerul Apelor ş i 

Pădurilor - Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al Poluării cu Nutri enţi ", adresă 

înregi strată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 6211 /07.12.2017. 
Sunt apoi reamintire toate aspectele ce ţin de depunerea de către Comuna Vama Buzăului a 

subproiectului "Platformă de depozi tare a gunoiului de grajd ş i staţie de compostare în comuna Vama 
Buzăului , judeţul Braşov", în cadrul apelului de depunere subproiecte cu nr. MAP/01 /2017, aferent 
Programului Competitiv de Finanţare "Invest i ţi i la nivelul comunităţilor locale pentru reducerea poluării cu 
nutrienţi" (având ca termen de depunere a notelor conceptuale data de 30.06.20 17) lansat de Ministerul 
Apelor ş i Pădurilor prin Unitatea de Management al Proiectului "Controlul Integrat al poluării cu Nutrienţi " 

(UMP-INPC). 
Practic, conform adresei menţionate mai sus, provenită de la Ministerul Apelor ş i Pădurilor- Unitatea 

de Management al Proiectului .. Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi", terenul care este prevăzut în 
proiect pentru amplasarea platformei de depozitare a gunoiului de grajd ş i a staţiei de compostare treb uie să 
facă parte din domeniul public al comunei Vama Buzăului, drept pentru care Consi liul Local al comunei 
Vama Buzăului trebuie să aprobe trecerea acestui teren din domeniul privat în domeniul public al Comunei 
Vama Buzăului. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi , se supune Ia vot proiectul de hotărâre ş i este aprobat cu 
unanimitate de voturi " pentru". 



2. Diverse: 

a) Diverse informări din partea Primarului comune i Vama Buzău lui ; 

b) Analizarea cererilor adresate Consiliul ui Local al comunei Vama Buzăului ; 

c) Eventuale probleme r idicate de către cons ilierii local i şi ce ilalţi pa rtic ipanţi la şedinţa 

Consi liului Loca l al comunei Vama Buzăului ; 

a) Dl. primar mulţumeşte consilieril or locali pentru participarea la inaugurarea "Complexu lui Cultural 
Vama Buzău lui" şi a patinoarului , după care sunt prezentate dezbaterile ce au avut loc la sediu l 
Primărie i comunei Vama Buzăului, împreună cu Prefectul ş i Subprefectul judeţului Braşov, 
reprezentanţii Iocalităţilor vec ine şi cei ai Gărzii Forestiere ş i ocoalelor silvice din judeţul Braşov, 

dezbateri ce au avut ca temă lemnul de foc pentru populaţia locală , precum ş i posibilitatea acordării 

de vreascuri către popu laţia locală, în anumite cond i ţi i . 

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 şed inţe i de îndată a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 
07. 12.20 17, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consil ierilor locali pentru participare şi pentru 
colaborarea la reuşita şed inţei. 

PREŞEDINTE DE 

lonuţ[an O 
SECRETARU L COMUNEI, 

Adrian - Constantin GĂITAN 
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