
JUDEŢUL BRAŞOV 

COMUNA VAMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi marţi, 13 februarie 2018, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Vama 
Buzăului, la care participă 1 O consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie. Lipsesc domnii consilieri 
Bularca Constantin Sebastian, Mariş Ioan Nicolae ş i Voinea Constantin. 

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. 
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 depunerii de către Comuna Vama Buzăului a cererii de finanţare pentru proiectul "Achiziţie 
autoutilitară pentru deszăpezire în comuna Vama Buzăului", în cadrul Apelului 1 pentru Masura 3.3/6B -
"Investiţii pentru progresul satelor", derulat prin Grupul de Acţiune Locală Asociaţia de Dezvoltare 
Durabilă "Curbura Carpaţilor"; 

2. Aprobarea depunerii de către Comuna Vama Buzăului a cererii de finanţare pentru proiectul "Achiziţie 
dotări pentru activităţi publice de agrement, informare turistică şi culturale în comuna Vama Buzăului", 
în cadrul Apelului 1 pentru Masura 3.3/6B - "Investiţii pentru progresul satelor", derulat prin Grupul de 
Acţiune Locală Asociaţia de Dezvoltare Durabilă "Curbura Carpaţilor"; 

3. Aprobarea depunerii de către Şcoala Gimnazială Vama Buzăului a cererii de finanţare pentru proiectul 
"Educaţie plus", în cadrul Apelului 1 pentru Masura 3.3/6B - "Investiţii pentru progresul satelor", 
derulat prin Grupul de Acţiune Locală Asociaţia de Dezvoltare Durabilă "Curbura Carpaţilor"; 

4. 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 apoi la vot ordinea de zi, în conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 21 5/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta fiind 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

1. Aprobarea depunerii de către Comuna Vama Buzăului a cererii de finanţare pentru proiectul 
"Achiziţie autoutilitară pentru deszăpezire în comuna Vama Buzăului", în cadrul Apelului 1 
pentru Masura 3.3/6B - "Investiţii pentru progresul satelor", derulat prin Grupul de Acţiune 
Locală Asociaţia de Dezvoltare Durabilă "Curbura Carpaţilor"; 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Sunt date apoi detalii referitoare la Apelul 1 pentru Masura 3.3/6B - "Investiţii pentru progresul satelor", 

program de finanţare derulat prin Grupul de Acţiune Locală Asociaţia de Dezvoltare Durabilă "Curbura 
Carpaţilor". 

Comuna Vama Buzăului nu deţine un utilaj de deszăpezire, acest serviciu fiind realizat prin intermediul 
autoutilitarei luată în comodat, pentru perioada de iarnă, de la Asociaţia "Transhumanţa Vama Buzăului", 
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autoutilitară care datorită gabaritului, nu poate face deszăpezirea pe toate străzile de la nivelul comunei Vama 
Buzăului. 

Faţă de acestea, reiese necesitatea achiziţionării unei autoutilitare de mici dimensiuni, dotată cu plug de 
deszăpezire şi dispozitiv pentru împrăştierea materialului antiderapant, dar care sa aibă toate dotările necesare 
în vederea adăugării de alte noi dispozitive pentru realizarea unor diferite tipuri de lucrări. 

Sunt prezentate sumele ce pot fi finanţate prin proiect, cuantumul cofinanţării, precum şi ofertele primite 
de la distribuitorii autorizaţi. Practic, este prezentat Memoriul justificativ pentru acest proiect. 

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

2. Aprobarea depunerii de către Comuna Vama Buzăului a cererii de finanţare pentru proiectul 
"Achiziţie dotări pentru activităţi publice de agrement, informare turistică şi culturale în comuna 
Vama Buzăului", în cadrul Apelului 1 pentru Masura 3.3/6B - "Investiţii pentru progresul 
satelor", derulat prin Grupul de Acţiune Locală Asociaţia de Dezvoltare Durabilă "Curbura 
Carpaţi lor"; 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Având în vedere activitatea culturală desfăşurată până în prezent de către Primăria comunei Vama 

Buzăului şi luând în considerare faptul că, cel mai probabil, în anul 2018 Comuna Vama Buzăului va deveni 
staţiune turistică de interes local, pentru desfăşurarea tuturor activităţilor de promovare turistică ce presupun 
imprimarea de broşuri, bannere, afişe, diverse ilustrate, este nevoie de un echipament multifuncţional 
profesional în acest sens. 

Realizarea acestor materiale la diverse firme specializate implică costuri foarte ridicate, drept pentru 
care achiziţionarea echipament multifuncţional profesional constituie o prioritate. 

Este apoi prezentat memoriul justificativ, cu indicarea tuturor caracteristicilor acestui echipament ce se 
doreşte a fi achiziţionat, dacă se obţine finanţarea, dar şi cu prezentarea bugetului proiectului. 

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

3. Aprobarea depunerii de către Şcoala Gimnazială Vama Buzăului a cererii de finanţare pentru 
proiectul "Educaţie plus", în cadrul Apelului 1 pentru Masura 3.3/6B - "Investiţii pentru 
progresul satelor", derulat prin Grupul de Acţiune Locală Asociaţia de Dezvoltare Durabilă 
"Curbura Carpaţilor"; 

Se prezintă proiectul de hotărâre . 

Este prezentată adresa Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului nr. 142/08.02.2018, înregistrată la Primăria 
comunei Vama Buzăului sub nr. 896/09.02.2018, după care sunt date detalii referitoare la proiect şi la bugetul 
proiectului . 

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

4. 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. 
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Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă constată că ordinea de zi a fost parcursă, 
declară închise lucrările şedinţe i extraordinare a Consiliu lui Local al comunei Vama Buzăului din data de 
09.02.2018, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare şi pentru 
colaborarea la reuşita şedinţei . 

După încheierea lucrărilor şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, se 
trece la consultarea publică a Proiectului bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului 
pentru anul2018. 

Dl. primar face o prezentare generală a bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama 
Buzăului, pentru anul 2018, după care trece la o prezentare detaliată a secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de 
dezvoltare a bugetului local al Comunei Vama Buzăului pe anul 2018, oferind în acelaş i timp explicaţiile 
necesare acolo unde este cazul şi răspunzând la întrebările de clarificare venite din partea consilierilor locali şi 
a celorlalţi participanţi la şedinţă. 

Se face specificarea faptului că trebuie avute în vedere şi creşterile fondului de salarii în cadrul 
bugetului local aferent anului 2018, consec i nţă a modificărilor legislative în domeniu. 

Pentru anul 2018, avem un excedent bugetar de 988.521,40 lei, sumă care va merge integral pe 
cheltuieli la secţiunea de dezvoltare. 

Sunt apoi prezentate obiectivele de investiţii pentru care s-a semnat contractual de finanţare cu 
MDRAPFE, prin PNDL II, precum şi celelalte finanţări obţinute de Comuna Vama Buzăului, cu indicarea 
sumelor finanţate, dar şi a cuantumului cofinanţărilor. 

Căminul Cultural Buzăiel va fi depus Ia finanţare prin C.N.I.. 
Pe parcursul anu lui 2018 se doreşte a fi puse în valoare şi câteva obiective turistice, anume: Festungul, 

Pichetul de grăniceri, ruinele Capelei catolice, etc .. 
Bineînţeles că trebuie avute în vedere şi finanţările acordate unităţilor de cult de pe raza comunei Vama 

Buzăului. 

SECRETARUL COMUNEI, 
Adrian - C tin G ~ IT AN 
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