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BRAŞOV

COMU !\ V AM/\ B UZĂU L U I
CO SI LI U L LO CAL

PROCES VERBAL
În che iat astăzi vi neri, 15 iun ie 20 18, în şed inţa ordinară a Consiliu lui Local al com unei Vama
Buzăului. la care part i cipă 13 consilieri din tota lul de 13 consil ieri loca l i în funcţie.
P a rticipă

la ~edinţa Consiliului l.ocal al comunei Vama Bu zăulu i primarul comune i domnul Ch iril a~
Tiberiu Nicolae şi secretarul comunei domn ul Gă itan Ad ri an Constantin .
Preşedintele de şed inţă constată laptul că şeclin\a este statutară şi dă cuvântul el- lui primar pentru a
prezen ta ordinea de zi.
În conformitate cu dispoziţ iil e ar1. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 2 15/ 200 1. republicată.
cu modilicările şi completă rile ulterioare. prim ar ul comunei este ru gat să prezinte ş i să s upun ă sp re aprobare
ordinea de zi :

1. Aprobarea procesul ui verbal al

şed inţ ei ordin are a Consi liul ui Local al comune i Vama Buzăului. di n data

ele 23 .05.201 R:

2. A probarea

rcc titi că rii

bugetului loca l de ven ituri ş i cheltuieli al Comu nei Vama 13u zăului pe anu l 2018 ~

secţ iun ea de dezvoltare şi secţiunea de funcţionare, pe trimestrul IL III ş i I V;

3. A proba rea

acordă rii

unor premii. sub formă ele bani. elevil or premi anţi ai c iclului gimnazial d in cad rul

Şco l ii G imnazia le Vama Buzăului :

4. Aprobarea va lo rii total e ?i a solic ită rii sc r isor i i de gara nţi e pentru proiectul "Ac hi z iţie dotări pentru
Cfuninul Cu ltural 1\criş ... aferent contractului de tinanţare nr. C0760CM00021770800349/30.05.20 18,
în cheiat de Comuna Vama Bu zăului cu Agenţia Pentru Finanţarea In ves ti tiilor Rurale - România:
5. Aprobarea documentaţiei tehnico-econo mi că pentru obiecti vul .. Reparaţii curente la Cămin Cultura l
/\cri ş ":

docume nta ţ iei tehn ica - eco n o mi că pentru obiect i vu l .. Amenajare cabinet sto mato logic în
comuna Vama Bu zău lu i .. :
7. Aprobarea reparări i prin pietrui re a unor străzi ş i uli ţe di n comuna Vama Buzău l u i. pc parcursul anulu i
20 18:
8. Aproba rea repa ră ri i ~i întreţ ine rii. pr in pietruirc, a drumu lui comu na l DC 49/\ Vama Buzău l u i . km
9+ 550 - km 13+ 900 :
9. Aprobarea re parării ş i î nt reţ iner ii d rumuril or comu nale elin comuna Vama Buzăulu i ;
10. Aprobarea efectuării unor lucrări de repa ra ţ i i la sistem ul de alimen tare cu a pă al comu nei Vama
L3uzău lui (captare izvoare. conductă de aducţ iun e ş i rezervo r):
11. Aprobarea trecerii uno r imob ile din domeniul pu b lic al Com unei Vama Bu zăului , în do meniul privat al
acesteia ş i demolarea acestora:
12. Aprobarea încheieri i un ui p rotocol de colaborare:
13. Alegerea p reşed i nte lui de şcdi nfă al Consiliului Local al comu nei Vama Buzăului pentru peri oada Iulie
2018 Septem br ie 201 R:
14. Di verse:
a) Di verse info rm ă r i din partea Primaru lui comu nei Vama Buzău lu i ;
b) A nalizarea cererilor adresate Cons iliu lui Local al comunei Vama Buză u l ui;
c) Eventu ale prob lem e ridicate de căt re consi l ierii locali şi ce il al\i participan ţ i la <,;edinţa
Co nsil iului l.ocal al com unei Vama Buzău l u i .

6. Ap robarea

Se supune apo i la vot ordinea de z1. 1n con lormitate cu prevederile art. 43 elin Legea nr. 215/ 2001
privind administraţia publ ică locală. republicată. cu modificările şi completările ulterioare. aceasta fiind
aprobată cu unanimitate de votu ri.

1. Aprobarea p rocesulu i verbal al

şedin tc i ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului,

din data de 23.05.2018:
Se prez intă proiectul de hotărâre.
Secretarul comunei Vama Buzăului întreabă dacă sunt observaţii referitoare la procesul ver bal al
şed inţe i ordinare a Cons iliu lu i L oca l al comunei Vama Buzăului. elin data de 23.05.2018.
Ncmaitiincl obiecţiuni sau neclarităţi. se supu ne la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de votu ri .. pentru··.
2. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri ş i che ltui eli al Com unei Vama Buzăului pe anu l
2018 - secţ iun ea de dezvol tare !;i i secţiunea de funcţionare. pe trimestrul Il, III ş i IV;
Se prezintă proiectul de hotăr<:Î re.
Sunt apo i prezentate adresa nr. R658 /3 1.05.20 18 prove nită de la Consiliul Judeţean Braşov şi înregistrată
la Primăria comunei Vama Buz[tului sub nr. 38 14/ 12.06.20 18, contractul de finanţare nr.
C0760CM00021770800349/3 0.05.20 18 încheiat de Comuna Vama Buzăului cu Agenţia Pentru Finantarea
ln vestiţ iilor Rurale - România. precum şi raportul compartimentului de spec ialitate.
Se trece apoi la detalierea sumelor rectiticate. precum şi a capitolelor şi subcap ito lelor bu getare supuse
rect ificăr ii .

Nema ifi ind ob i ecţiuni sa u nec l arită\ i . se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unan imitate de voturi .. pentru··.
3. Aprobar ea acord ă rii unor premii. sub fo rm ă de bani , ele vi lor prem i anţi ai ciclu lui gim nazia l elin
cadrul Şco lii Gimnaziale Vama Buzăului:
Se pre z intă proiect u l de hotărâre.
Este preze n ta t ă apoi ad resa nr. 7 12/0 7.06.20 18 p rovenită ele la Şcoa la G imn azia l ă Vama Buzăului ş i
înregistrată la Prim ă ria comune i Vama Buzăului sub nr. 3777/ 08.06. 2018 .
Prin proiectul de h o tărâ re se propune acordarea unor premi i, sub formă de bani. elevilor pre mi a nţi ai
ciclu l ui g imnazia l din cadrul Sco lii G imnaziale Vama Buzăulu i . conform tabelul ui înainta de şcoa l ă , iar
cuantumu l premii 1or să ti e următorul:
• 300 Ici pentru premiul 1:
• 200 lei pentru premiul II;
•
100 lei pentru premiul III.
Nema ifiind obiecţiuni sau neclarită\i , se supun e la vot proiectul de hotă râre Ş I este aprobat cu
unanimitate de voturi .,pentru··.
4. Aprobarea valorii totale ş i a solic it ării scri sori i de garant ie pentru proiectul ,.Ach i ziţie dotări
pent1·u
Căminul
Cu ltural
/\ni < ·.
aferent
contractului
de
finanţare
nr.
C0760CM0002 1770800349/ 30.05.20 18. încheiat de Comuna Vama Buzăului cu Age nţia Pentru
Finanţarea lnve stiţiilor Rurale - România:
Se prezin tă proi ect u l ele h otă r<Îre .
Va loarea totală a proiectului "Achiziţie dotări pentru Căminul Cultural Acriş", aferent contractu l ui de
finantare nr. C 0760CM0002 1770800349/ 30.05 .20 18 încheiat de Comuna Vam a Bu ză ului cu A gen~ ia Pentru
Fin antarea In ves titiilor Rurale ~ România. este în cuantum de 1.2 19.679, 15 Ici, va loarea e li g i b il ă este în
cuantum de 1.024. 93 9.87 Ici. iar valoarea n ee li g i bilă este în cuantum de 194.739,28 lei .
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De asemenea. prin pro iecllll de hotărâre se propune aprobarea so li cităr ii de acordare a scrisorii de
garanţ i e din partea Fo ndului Naţ i ona l de C!arantarc a Creditelor pentru In treprinderi M ici ş i Mij loc ii SA- IFN
în favoarea Agen ţiei pentru F in anţarea lnvestiţiilor Rurale. co nform con tractul u i de tlnanţare nr.
C0760CM0002 1770R00349/30.05.20 1R înche iat de Comun a Vama B uză ului cu Agenţia Pentru Finanţarea
I nvestiti ilor Rurale - România. în vederea garantări i avansul ui pentru proiectul "Achiziţie dotări pentru
Căminul Cultural Acriş" în va loare de 400.000 Ic i.
Nemaitlind obiecţiuni sau nec l ar ităţi. se sup une la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi .,pentru '· .
5. Aprobarea documentaţiei tchnico-economică pentru obiectivul "Repa raţ ii curente la Căm in
Cultural Ac ri ş"' :
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este apoi prezentată în detaliu docume ntaţia tehnica - econom i că întocmită de către S.C. Log ic Sot!
S.R.I.. pentru obiectivu l menţionat mai sus. Se propune ca pe li sta de cant ităţi să tie trecută şi uşs de
term opan de la intrare, propunere cu care toţi consi li erii loca li sunt de accord.
Nema i ll ind ob i ecţ iuni sau ne cla rităţ i. se supun e la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate ele vo tu ri .. pentru '·.
6. Aprobarea doc um entaţiei tchnico - economică
stomatologic în com un a Vama l3 uzău 1u i .. :

pentru

ob iect iv ul

,.Am enajare

cabinet

Se prezintă proiectul de hotărâre.
Sunt apoi prezentate documentaţia teh ni co - eco n omică ş i indicatorii tehnica - economiCI pentru
obiectivu l .. Amenujure cuhine/ stomatologic in comuna Vama Buzăului".
Ne maifiind ob i ecţiuni sau neclarităţi, se sup une la vo t pro iectul ele hotărâre ş i este aprobat cu
unan imitate el e voturi .,pentru·· .
7.

Aprobar ea reparării prin pietruire a unor stră zi ş i uliţe elin comuna Vama Buzău lui , pe parcursul
anului 2018:

Se prezintă proiectu l de hotărâre.
Sunt amintite prevederil e ll otărâ rii Con siliului Local al co mun ci Vama Buzău lui nr. 49 din 29.05.20 15 privind aprobarea document aţiei tehnico - economice a fere ntă obiecti v ului .. Reparaţii prin pietruire a străzi lor
ş i u li ţe lo r elin comuna Vama B u zău l ui. judeţul Braşov'·. după care este prezentat referat ul întocmit de comi sia
constit uită prin D i spoz i ţ i a primarului co mun ei Vama B u ză ului nr. 100/05.06. 20 18, împreună cu anexa la
acesta în care sun t însc ri se străzi l e ş i u liţele care vor fi pietruite în anul 20 18.
Nemailiind obi eqiuni sa u neclarităţi , se supun e la vo t proi ectul de hotărâre ş i este aprobat cu
unanimitate de vot uri .. pent ru".
8. Aprobarea repa rării ş i între(inerii. prin p ietruire, a drumului com unal D C 49A Vama Buză ului.
km 9+ 550 - km 13+ 900:
Se prezintn proiectul de hotărare.
Su nt date toate deta li ile rcl'critoare la acest obiectiv. după care este pr ezentată docum entaţia tehnico economică întocmi tă pentru acest obiectiv.
Ne maillincl obieqiuni sau neclarităţi. se supune la vot proiectul ele hotă râre ş i este aprobat cu
unan imitate ele voturi .,pentru··.
9. Aprobarea reparării ş i întreţ in e rii drumuril o r co munal e din co muna Vama Buzăului;
Se prez in tă pro iec tul de h o tărâ re.
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Lste apoi prezentată adresa nr. S65S/3 1.05.20 18 provenită de la Consil iul Judeţean Braşov şi
înregistrată la Primăria com une i Vama Bu zău lu i sub nr. 38 14/ 12.06.2018. după care sunt prezentate lucrările
de repa raţ ii ş i întreţinere ce vo r fi efectuate pe drumurile comunale asfaltate.
Nemaifiind ob i ecţ iuni sau nec lar ită\ i . se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de voturi .,pe ntru " .
unor lu crăr i de reparaţii la sistemul de alimentare cu apă al co mun ei Vama
Buzăului (captare izvoare, conductă de aducţiune ş i rezervor);

10. Aprobarea

e fectu ări i

Se prez intă proiectul de hotărâre.
Se face o trecere în rev i s tă a d efec ţiunilor ce exis tă la captarea izvoarelor, conducta de aducţiu ne şi
r-czcrvorul de acumulare. după care sunt prezentate etapi zat lu crăril e ce se vor reali za pentru înlăturarea
acestor defecţiuni şi li stele de cant ităţi aferente.
Nemailiind obiecţiuni sau necla rită{ i. se supune la vot proiectul ele hotărâre şi este aprobat cu
unanimitate de votu ri .. pentru'·.
11. Aprobarea trece rii unor imobi le din domeniul pu b lic al Comunei Vama Buzăului, în domeniul
privat al acesteia şi demolarea acestora:
Se prezintă proiectul de hotărâre.
Este vorba despre imobil ele l3aracă metalică - situată în comuna Vama Buzăului , satul Vama Buzăului.
nr. 297 A, judeţu l Braşov. înscrisă în C.F. nr. 100705 - Vama Buzăului şi Magazin de prezen tare şi desfacere
brânzeturi (2 î n căpe ri ) şi depozit d e brânzeturi. construite înainte de 1958 - situat în comuna Vama Buzăului.
satul Vama Buzăului. nr. 297A. judeţul Braşov. în scrisă în C.F. nr. 100247 - Vama Buzăului. Aceste imobi le
sunt în domeniul public al comunei Vama Buzăului, atlate înt r-o foarte îna in tată stare de degradare. drept
pen tru care se impune demolarea lor. mai ales că pe acel amplasament este propu s a se reali za ob iecti v ul de
in vestiţii Proiect pi lot - .. Sală de sport şco l ară. com una Vama Bu7.ă ului , judcţul Braşov··.
Pentru a putea li demo lat e. conform prevederilor lega le în vigoare, aceste imobile trebuie să ti e trecute
în domeniul pri va t al Comune i Vama RuzflUiui.
Aşadar. prin pro iectul de hotărâre se prop une aprobarea trecerii din domeniul public al Comunei Vama
Bu ză ului. în domen iul pri vat al acesteia al imob i le lor menţi o n ate mai sus ş i demolarea acestora .
N emaifiind obiecţ iuni sa u n ec l a rită\i . se supun e la vot proiectul de hotă râre şi este apro bat cu
unani m itate de voturi .. pen tru ".

12. Aprobarea încheierii unui protoco l de colaborare;
Se prezin tă proiectul de hotărâre .
Sunt am intite prevederile Hotărârii Consili ului Local al co munei Vama Buză ului nr. 77 din 29.06.20 17privind anali zarea solicită rii înregi strată la Prim ă ria comunei Vama Bu zăului cu nr. 2765/3 1.05.2017.
provenită de la d l. Anghel Liviu I onuţ, prin care se aproba. de principiu , închirierea către dl. Anghel Li v iu
Ionuţ a unui spa ţiu din inc inta imob il ului Clu b Sătesc . situat în comu na V ama Buzăulu i , satul Vama Bu ză ului ,
nr. 378 . propri etate public ă a Co munei Vama Bu ză ului. în vederea desch id erii unei expoziţii cu obiecte de
artă.

A.vcîncl în vedere li1ptul că ace<;t spa ţiu nu corespund e acestui scop şi lu ând în considerare faptul că la
ni ve lul comunei Va 111a l3u;ă ului a l(>st id entilicată o altă loca ţie în vede rea deschiderii une i expoz itii cu
o biecte de artă. l ocaţ i e ce co repunde mult mai bine acestei d es tinaţii. se propun e punerea la di s poz i ţ i a el - lui
L iviu Anghel a unei din să lile mici de la pa rterul Comp lexu lu i Cultural Vama Buzăului , în vederea expu nerii
ob iectelo r de artă aparţi n ând acestu ia din urmă. pent ru o perioadă de 12 luni.
Nemaifiind o bi ecţ iuni sa u neclarităţi. se supun e la vot pro iectul de hot ă râ re ş i este aprobat cu
unanimitate el e voturi .. pen tru ...
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13. A legerea preşed i ntelui ele şedinţă al Co nsi l iulu i L oca l al comun ei Vama Buzăulu i pentru
peri oada 1ul ie 20 18 - Septem brie 20 18:
Este propu s cii. N eagovic i C i prinn A le:\anclr u. A lte propuneri nu sunt.
Se supune la vo t ::;i cu unanimitate de vo tu r i .. pent ru" este ales ca p reşedinte ele şedi nţ ă al Consiliul ui
Local al comunei Vama Bu ză u lu i pen tru per ioada Iul ie 20 18 - Septembrie 20 18. dl.
eagov ic i C iprian
Alexandru .

14. Di ve rse:
b) D iverse inform ă ri di n partea Pri maru lui comune i Vama Bu ză u lu i ;
b) A nal iza rea cererilor ad resate Co nsil iului Local al comunei Vama Bu zăul u i ;
c) Event uale probleme rid icate de că tre consilierii local i ş i cei l a lţi participanti la şedi n \a
Consili ulu i Local al comun ei Va ma Ruză ului:
a) Sunt prezentate rezu ltatele se l ec ţi e i cereri i ele fin a n ţare pentru proiectul . , Achiziţie dotăr i pe ntru
ac t ivităţi publice de agrement. inf'o rmare turi s t i că ş i cu ltural e în comuna Vama Buză ul ui··. în cad rul
Ape lulu i 1 pentru Masura 3 .3/68 - .. I nvestiti i pentru progresu l satelor ... deru lat prin Grupul el e
J\eţ i un e L oca l ă J\sociatia de D ezvolta re Durab i lă .. Cu rbu ra Ca rpaţil o r" ş i a cere rii de finanţa re
pentru pro iectu l .. Achi zi tie au to util i t a ră pentru cl eszăpez ire în com una Vama Bu zăul u i". în cadrul
J\pc lu lui 1 pe ntru Masura 3.3/6 13 - .. In vesti ti i pent ru progresu l sate lor". de rul at prin Grupu l de
J\cţiu n c L oca l ă J\sociaţ ia de Dezvo ltare Durabil ă .. C ur bu ra Carpa ţil or ... am bele depu se de că t re
Comuna Vama Buză u l u i . Prima cerere a fost se l ec tată ca e li g ibi l ă cu fina n ţare. iar cea de-a doua a
fost se l ec t a tă ca fi ind cl i g ib il ă fară fi nantare. în să este foarte posibi l ca ş i aceasta să fi e fi n a n ţa tă.
b) N u sunt.
c) N u sunt.
Dl. pr imar invi tit pc t oţi consi l ierii loca l i să ia pa rte la eveniment ul .. Vama Buzăului pe bicic lete" ce se
va des taşu ra d umi ni d t. data de 17.06.20 18. începând cu ora 10.00.
ema ifiind alte prob leme de d isc utat. preşedin te l e de şed inţă co n sta tă că ordinea de zi a fost pa rcu rsă .
decla ră în chi se lu c ră ri le şed inţe i o rd inare a Consil iulu i Local al comune i Va ma Buzăului di n data ele
15.06.2 018. mu l ţum eş te î m p re u n ă cu pr imarul com un ei consi lier i lor locali pentru parti cipare ş i pentru
co laborarea la reuşita şed i n ţei.
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