JUDEŢUL BRAŞOV

COMUNA VAMABUZĂULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi vineri, 30 martie 2018, 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 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 procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, din data
de 16.02.20 18;
2. Aprobarea situaţiilor financiare şi a contului de execuţie a bugetului local al Comunei Vama Buzăului, la
data de 31.12.2017;
3. Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Vama Buzăului, pentru anul2017;
4. Aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Comunei Vama Buzăului;
5. Aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vama Buzăului;
6. Aprobarea programului de achiziţii aferent anului 2018, la nivelul Comunei Vama Buzăului;
7. Constatarea apartenenţei la domeniul privat al U.A.T. Comuna Vama Buzăului a unor imobile;
8. Aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice prin Compania
Naţională de Investiţii "C.N.I." S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării
obiectivului de investiţii Proiect pilot- "Sală de sport şco lară, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov";
9. Aprobarea " Programului cultural al anului 2018 - anul Centenarului Marii Uniri, la nivelul comunei
Vama Buzăului";
10. 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 calendaristic 2018;
11. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli preliminat pe anul 2018, întocmit de către Ocolul Silvic
Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului;
12. Aprobarea amplasării masei lemnoase din pădurea proprietate a Comunei Vama Buzăului, pentru anul de
producţie 20 18;
13. Aprobarea participării Unităţii Administrativ- Teritoriale Comuna Vama Buzăului la capitalul social al
Societăţii Comerciale Hidra - Sa! Corn S.R.L., în vederea majorării capitalului social al acesteia;
14. Aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a Statutului societăţii S.C. Hidra - Sai Corn S.R.L.;
15. Aprobarea acordării unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară INTERSAL;
16. Aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
INTERSAL;
17. Aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr.
9/27.01.20 12;
18. Prezentarea Raportului anual privind starea economică, social şi de mediu a U.A.T. Comuna Vama
Buzăului, pe anul 2017;
19. Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada
Aprilie 2018- Iunie 2018;
20. Diverse:
a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului ;

b) Analizarea oportun ităţii înfiinţării serviciului de transport public local ;
c) Analizarea so licitării înregistrate la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr.
205/15 .o 1.20 18;
d) Analizarea cererilor adresate Consiliu lui Local al comunei Vama Buzăului ;
e) Eventuale probleme ridicate de către consilierii locali şi ce il al ţi participanţi la şedinţa
Consiliului Local a l comunei Vama Buzăului ;
Se supune apoi la vot ordinea de zi, în conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 215/2001
privind adm in istraţia publică locală, repub licată, cu modificările ş i co mp l etările ulterioare, aceasta fii nd
aprobată cu unanimitate de voturi .
1. Aprobarea procesului verbal al
din data de 16.02.2018;

şedinţei

ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului,

Se prezintă proiectul de hotărâre.
Secretarul comunei Vama Buzăului întreabă dacă sunt observaţii referitoare la procesul verbal al
şedinţei ordinare a Consil iului Local al comunei Vama Buzăului, din data de 16.02.2018.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi , se supune la vot proiectul de hotărâre ş i este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru" .
2. Aprobarea situaţiilor financiare
Buzăului, la data de 31.12.2017;

şi

a contului de

execuţie

a bugetului local a l Comunei Vama

Se prezintă proiectul de hotărâre.
Sunt apoi prezentate situaţiile financiare ş i contul de execuţie a bugetului local al Comunei Vama
Buzău lui, la data de 31.12.2017, precum şi rap01tul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Vama Buzău lui.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi , se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru" .
3 . Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Vama Buzăului , pentru anul 20 17;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Sunt apoi prezentate în detaliu rezultatele inventarierii patrimoniului comunei Vama Buzăului, pentru
anul 2017, propuse de comisia centrală de inventariere constituită prin Di spoziţia primarului comunei Vama
Buzăului nr. 233/29 .11.2017 - privind constituirea comisiilor de inventariere a tuturor elementelor de natura
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii existente în patrimoniul comunei Vama Buzăului , precum şi a
comi sie i de casare, după care se trece la prezentarea rezultatelor inventarierii bunurilor ce alcătuiesc
patrimoniul Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului , pentru anul 2017, propuse de comisiile de inventariere
constituite prin Decizia nr. 167/29.11.2017 emisă de directorul Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului, precum şi a
comisiei de casare, constituite prin Decizia nr. 71/16.09.20 16 emisă de directorul Şcolii Gimnaziale Vama
Buzăului.

Nemaifiind obiecţiuni sau
unanimitate de voturi "pentru".

neclarităţi ,

se supune la vot proiectul de

hotărâre şi

este aprobat cu

4. Aprobarea inventarului bunurilor ce al cătuiesc domeniul privat al Comunei Vama Buzăului ;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat inventarul bunurilor ce al cătuiesc domeniului privat a l Comunei Vama Buzăului la data
de 31.12.2017, cu modificările şi completările intervenite în structura acestuia, întocmit de Comisia centrală de
inventariere constituită prin Dispoziţia primarului comunei Vama Buzău lui nr. 233/29. 11.20 16.
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Nemaifiind obiecţiuni sau
unanimitate de voturi "pentru".

neclarităţi,

se supune la vot proiectul de

hotărâre şi

este aprobat cu

5. Aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vama Buzăului;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este apoi prezentat inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniului public al comunei Vama Buzăului la
data de 31.12.2017, cu modificările şi completările intervenite în structura acestuia, întocmit de Comisia
specială constituită prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 9 din 25.02.2011. Sunt
date toate detaliile necesare în ceea ce priveşte fiecare modificare sau completare intervenită în structura
domeniului public al Comunei Vama Buzăului, în anul 2017.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
6. Aprobarea programului de

achiziţii

aferent anului 2018, la nivelul Comunei Vama Buzăului;

Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat în detaliu programul de achiziţii aferent anului 2018, la nivelul Comunei Vama Buzăului,
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".
7. Constatarea apartenenţei la domeniul privat al U.A.T. Comuna Vama Buzăului a unor imobile;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Practic este vorba despre suprafeţele de teren pe care se vor derula două investiţii, anume Căminul
Cultural Buzăiel şi Proiect pilot- "Sală de sport şcolară, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov" . Ca aceste
investiţii să poată fi derulate pe aceste suprefeţe de teren, acestea din urmă trebuie să se afle în domeniul
privat al Comunei Vama Buzăului. Sunt apoi prezentate extrasele de carte funciară, precum şi
amplasamentele.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
8. Aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice prin
Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în
vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot - "Sală de sport şcolară, comuna Vama
Buzăului, judeţul Braşov";

Se prezintă proiectul de hotărâre.
Practic, prin acest proiect de hotărâre se propune aprobarea, în esenţă, a predării către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." S.A., pe
bază de protocol, a terenului situat în comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov, aflat în proprietatea privată a
Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Vama Buzăului, în suprafaţă de 3700 m.p. (2000 m.p.+ 1700
m.p.), identificat potrivit Cărţilor Funciare nr. 101 22 1 -Vama Buzăului , nr. top. 3703/2/211/2/3 (2000 m.p.)
şi nr. 101222- Vama Buzăului, nr. top. 3703/2/2/112/4 (1700 m.p.), liber de orice sarcini, în vederea şi pe
perioada realizării de către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." S.A. a obiectivului de investiţii
Proiect pilot- "Sală de sport şcolară, comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov"
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre ş i este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".
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9. Aprobarea "Programului cultural al anului 2018 - anul Centenarului Marii Uniri, la nivelul
comunei Vama Buzăului";
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentat raportul compartimentului de specialitate, după care se trece la prezentarea " Programului
cultural al anului 2018- anul Centenarului Marii Uniri, la nivelul comunei Vama Buzăului".
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".

10. 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
calendaristic 20 18;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentată adresa Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului nr. 1660/3 1.10.2017 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, după care 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".

11. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli preliminat pe anul 2018, întocmit de către Ocolul
Silvic Teliu în baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului ;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentată adresa Direcţiei Silvice Braşov - Ocolul Silvic Teliu nr. 5142/29.01.2018 ş i înregistrată
la Primăria comunei Vama Buzăului cu nr. 553/30.01.2018, 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 trece apoi la o prezentare detaliată a "Bugetului preliminat de venituri şi cheltuieli pe anul 2017"
întocmit de către Ocolul Silvic Teliu.
De asemenea, sunt prezentate apoi ofertele înaintate Comunei Vama Buzăului în ceea ce priveşte paza
terenurilor cu vegetaţie forestieră de R.P.L.P. Kronstadt R.A. (înregistrată la Primăria comunei Vama
Buzăului sub nr. 1878115.03.2018) ş i de Ocolul Silvic Buzău] Ardelean R.A. (înregi strată la Primăria
comunei Vama Buzăului sub nr. 1044/15.02.2018).
După analizarea tuturor acestor documente, se desprind următoarele concluzii, care vor constitui
amendamente la proiectul de hotărâre, şi anume:
a. Preţul pazei pentru păşunea cu consistenţă mai mică de 0,4 să fie de 40 lei/ha/an;
b. Fondul de accesibilizare să fie eliminat din cuprinsul bugetului preliminat pe anul 2018;
c. Cheltuielile cu întreţinerea drumurilor forestiere să fi e eliminate din cuprinsul bugetului preliminat pe anul
2018;;
d. Se împuterniceşte primarul comunei Vama Buzăului, dl. Chirilaş Tiberiu Nicolae, în a negocia cu Direcţia
Silvică Braşov - Ocolul Silvic Teliu cuantumul cotei de administrare.
În plus, cheltuielile priv ind accesibilizarea şi întreţinerea drumurilor forestiere utilizate pentru exploatarea
materialului lemnos aparţinând Comunei Vama Buzăului, se vor stabili şi se vor deconta pe bază de deviz
acceptat Ia plată de către Primăria comunei Vama Buzăului ş i în urma participării la recepţia lucrării, Aşadar,
se va reface Bugetul preliminat de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 conform celor menţionate mai sus.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 12 voturi
"pentru" şi 1 "abţinere".

12. Aprobarea amp l asării masei lemnoase din
anul de producţie 20 19;

pădurea

proprietate a Comunei Vama

Buzău lui,

pentru
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Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este prezentată adresa nr. 5142/29.01.2018 a Direcţiei Silvice Braşov - Ocolului Silvic Teliu,
înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 553/ 30.01.2018.
Se trece apoi la prezentarea propunerii Direcţiei Silvice Braşov - Ocolului Silvic Teliu în ceea ce
priveşte amplasarea masei lemnoase din pădurea proprietate a Comunei Vama B uzăului , pentru anul de
producţie 2019.
Dl. viceprimar prezintă detalii suplimentare faţă de unele propuneri de amplasare a masei lemnoase din
pădurea proprietate a Comunei Vama Buzăului, pentru anul de producţie 2019.
Dl. primar intervine şi arată că pe parcursul anului 2018 se pot aduce modificări amplasării masei
lemnoase din pădurea proprietate a Comunei Vama Buzăului , pentru anul de producţie 2019, drept pentru
care se propune împuternicirea viceprimarului comunei Vama Buzăului în a face propuneri de noi
amplasamente.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".

13. Aprobarea
social al
acesteia;

participării Unităţii

Societăţii

Administrativ - Teritoriale Comuna Vama Buzăului la capitalul
Comerciale Hidro - Sai Corn S.R.L., în vederea maj orări i capitalului social al

Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este vorba despre aprobarea majorării capitalului social al Societăţii Comerciale S.C. Hidro-Sal Corn
S.R.L. cu suma totala de 354.735 lei, care este constituită din aportul Comunei Prejmer în cuantum de
300.000 lei , al Comunei Vama Buzăului în cuantum de 36.041 lei şi al Comunei Teliu în cuantum de 18.694
lei.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".

14. Aprobarea

modificării

Actului Constitutiv

şi

a Statutului societăţii S.C. Hidro- Sai Corn S.R.L.;

Se prezintă proiectul de hotărâre.
Modificările esenţiale ale Actului Constitutiv şi ale Statutului societăţii S.C. Hidro - Sai Corn S.R.L.,
constau, în esenţă, în includerea Comunei Vama Buzăului în acţionariatul acestei societăţi, drept pentru care
Comuna Vama Buzaului subscrie si varsă 5.534 parţi sociale in valoare totala de 55.341 lei reprezentand
10.16% din capitalul socia inregistrat la DGFP Brasov si la O.R.C.Brasov (5.500 lei aport conform H.C.L.
Vama Buzăului nr. 17/27.07.2016, 13.800 lei aport conform H.C.L. Vama Buzăului nr. 116/26.10.2017 ŞI
36.041 lei aport conform proiectului de hotărâra aprobat la punctul anterior).
De asemenea, prin acest proiect de hotărâre se propune desemnarea d-lui Morega Dragoş ca
reprezentant al Comunei Vama Buzăului în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. HIDRO-SAL-COM S.R.L..
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".

15. Aprobarea acordării unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară INTERSAL;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Sunt date detaliile necesare referitoare la acest mandat special.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi , se supune la vot proiectul de
unanimitate de voturi "pentru".

16. Aprobarea

modificării

Intercomunitară

Actului
INTERSAL;

Constitutiv

ŞI

a

Statutului

hotărâre şi

este aprobat cu

Asociaţiei

de

Dezvoltare
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Se prezintă proiectul de hotărâre.
Sunt apoi prezentate detaliat modificările Actului Constitutiv şi ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară INTERSAL.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi , se supune la vot proiectul de hotărâre ş i este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".

17. Aprobarea

modificării

art. 1 din

Hotărârea

Consiliului Local al comunei Vama

Buzăului

nr.

9/27.01.2012;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Practic, este vorba despre circuitul documentelor în cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului,
astfel încât documentele intrate, emise şi înregistrate în registrul general de corespondenţă din cadrul
S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului vor fi repartizate în cadrul acestui serviciu, pe compartimente, sens
în care documentele care privesc atribuţiile compartimentului starea civilă sunt repartizate d-nei Lăpăzan
Claudia Ramona, inspector în cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului , urmare a pensionării d-lui
Buzea Ştefan.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre ş i este aprobat cu
unanimitate de voturi "pentru".

18. Prezentarea Raportului anual privind starea

economică,

social

şi

de mediu a U.A.T. Comuna

Vama Buzăului, pe anul2017;
Se prezintă proiectul de hotărâre.
OI. primar prezintă detaliat Raportul anual privind starea economică, social şi de mediu a U.A.T.
Comuna Vama Buzăului, pe anul 2017, raport întocmit de dumnealui şi care priveşte strict activitatea
dumnealui.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi , se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi " pentru".
preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama
perioada Aprilie 2018- Iunie 2018;

19. Alegerea

Buzăului

pentru

Este propus dl. Mariş Ioan Nicolae. Nemaifiind alte propuneri, se spupune la vot ş i cu unanimitate de
voturi "pentru", este ales ca preşedinte! de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru
perioada Aprilie 2018- Iunie 2018, dl. Mariş Ioan Nicolae.
20. Diverse:
a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului;
b) Analizarea oportunităţii înfiinţării serviciului de transport public local ;
c) Analizarea solicitării înregistrate la Primăria comunei Vama Buzău lui sub nr.
205115.0 1.2018;
d) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzău lui;
e) Eventuale probleme ridicate de către consilierii locali şi ceilalţi participanţi Ia şedinţa
Consiliului Local al comunei Vama Buzăului ;
a)

Informări au fost realizate pe parcursul şedinţei , iar în plus faţă de acestea, este prezentat faptul că
tocmai s-a primit vizita în teren a comisiei pentru atestarea Comunei Vama Buzăului ca staţiune de
interes local. De asemenea, în ceea ce priveşte colaborarea cu investitorii olandezi, pe data de 1O
aprilie va avea loc o întâlnire a întregului acţionariat S.C. Dălghiaş Development S.R.L.. În ceea ce
priveşte proiectul "Achiziţie dotări pentru Căminul Cultural Acriş", este făcută informarea că
acesta a fost aprobat la finanţare .
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b) Este prezentată analiza s ituaţiei de fapt, la momentul actual, a transportului public, faptul că
operatorul de pe zona noastră nu respectă orarul, nu face toate cursele. De asemenea, sunt
prezentate şi oportunităţile şi eventualele beneficii pe care le-ar aduce înfiinţarea serviciului de
transport public local. În principiu, toţi consilierii locali sunt de acord că este oportun şi necesar ca
acest serviciu să fie înfiinţat, însă acum trebuie văzut din punct de vedere legal ş i administrativ cum
va putea fi îndeplinit acest deziderat.
c) Este prezentată solicitarea. Având în vedere faptul că pe lista de investiţ ii a Comunei Vama
Buzăului aferentă anului 2018, se află amenajarea unui cabinet stomatologic, pe vi itor va trebui identificată o
metodă de colaborare, astfel încât acest cab inet să poată fi utilizat şi pus la dispoziţia so licitantei.
d) Nu sunt.
e) Nu sunt.
Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă constată că ordinea de zi a fost parcursă,
închise lucrările şedinţe i ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de
30.03 .2018, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consil ierilor locali pentru participare ş i pentru
colaborarea la reuşita şedinţei.
declară

SECRETARU L COMUNEI,
Adriann tantin (JĂITAN

S
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