
.ll JDEllJI . 1 3RAŞOV 

COMU A VAMA Rl '7ĂU I .U I 
CONS ILI U L LOCA L 

PROCES VERBAL 

Î ncheiat astăz i marţ i. 31 iulie 20 18. în şed inţa ord in ară a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului. 
la care part i ci pă 12 consi l ieri din totalul de 13 consi l ieri locali în fun cţie. Li pseşte dl. Popica Ioan 
(viceprimarul comunei Vama Buzăului). 

Participă la şedinţa Consi li ului Locul al comune i Vama Buzăului primarul comunei domnul Ch iri l aş 

Tiber iu N ico lae ş i sec retarul comunei domnul Gă ita n Adr ian Constantin. 
P reşed intele de şedin\ă constată faptul că şed inţa este st a tuta ră şi dă cuvântul d- lui primar pentru a 

prezenta ordinea de zi. 
În con form itate cu dispoz iţiile nrt . 43 din Legea admi ni st raţie i publ ice locale nr. 215/200 1. repub li cată. 

cu modificările ş i comp l ctăr i l e ulterioare. primarul comunei este ru gat să prezinte şi să supun ă spre aprobare 
ord inea de zi: 

1. Aprobarea procesului verbal al şedi nte i ordinare a Consi liulu i Local al comunei Vama Buzău lu i. elin data 
de 15.06.2018: 

2. Aprobarea ab rogării 1-lotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 48 din 27.04.20 18 -
privind aprobarea predări i către Ministeru l Dezvo ltă rii Regionale si Admini straţi e i Publice prin 
Compan ia Naţiona l ă de I nvestiţ i i ··C.N. I. " S.A .. a amplasamentului şi asigurarea cond iţ ii l or în vederea 
executării obiect ivu lu i ele i nvestiţii Proiect pilot- .. Sa l ă ele sport şcola ră. comuna Vama Buzău l u i . judeţu l 

B raşov": 

3. A probarea precl<irii către Ministerul Dezvo ltă rii Regionale şi Admi ni straţi e i Publi ce prin Compan ia 
Na\i ona l ă de lnvcst i\ ii --c.N. I ... S.A .. a amplasamentul ui şi as igurarea cond iţi ilor în vederea executării 

ob iecti vul ui de i n vestiţii Proiect pi lot- .. Sa l ă de sport şcolară. comuna Vama Buzăului. judeţul Braşov": 

4. Aprobarea mocli licării Actului Consti tuti v al S.C Hidro - Sa i Com S.R.L asocierea Comunei Vama 
Buză ului cu Comuna Teliu. Comuna Tărlungcni. Comuna Hărman ~ i Com una Prejmer la S.C. Hidro
Sai Com S.R.I .. ş i aprobarea participă ri i U nităţii Adm in istrati v Teri toriale Vama Buzăului la capita lul 
soc ial al Soc i etăt i i Comerciale S.C. l l idro- al Com S.R.L.: 

5. Aprobarea organ igramei ş i a statulu i de f'unqii pentru aparatul de srecia l itatc al pr imarului comunei 
Vama 8uzăului ; 

6. Aprobarea situatiilor linanc iare şi a contului de executie a bugetului loca l al Comunei Vama Buzăulu i . la 
data de 30.06.20 18: 

7. AprobHrea organizi'trii evenimen tului .. Centenarul Mari i Un iri la Vama Buzăului "': 

8. A probarea acordări i cu titlu gratuit a lemnului de foc necesar î ncălzirii inst itutiilor de pe raza Comunei 
Vama Buzăului pe peri oada iernii 20 11\ - 20 19: 

9. A probarea modului de va lorifi care ş i a pretulu i de porn1re a li ci taţ i ci pentru materialul lemnos din 
parti zida nr. 375 : 

10. Aprobarea desemnări i repreze ntanţi l or Consi liului Loca l al comunei Vama Buză u lu i în cadrul 
Consil iului de ,\dmin istra\ie al )col i i C im naziale Vama Bu;:ăul ui pen tru anul ~col ar 2018-20 19: 

Il. Diverse: 
a) D iverse in lonm'iri din partea Primaru lui comunei Vama Buzău lu i ; 

b) Analizarea cererilor adresate Consi l iu lui Loca l al comune i Vama li uzăului: 

c) Evenwale prob leme rid icate de către consil ier ii locali ş i cei lalt i part ic ipan ti la şedin ţa 

Consi liului Loca l al comunei Vama Buzău lu i . 



Se supune apoi la vot ordinea ele zi. în conform itate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 2 15/ 2001 
privind adm inistr<l\ia publică l ocală. rcpuhlicată. cu mod i licăr il e ~ i comp lct ărilc ulterioare. aceasta lii nd 
ap robată cu unan im itate de votu r i. 

1. Aprobarea procesului verbal al şedi n ţe i ordinare a Consiliul ui Local al comunei Vama Buzău lu i. 

din data de 15.06.20 18: 

Se prezintă proiectu l de hotărâre. 
Secretarul comunei Vama Ruzău l ui întreabă dacă sunt observaţ i i referitoare la procesul verbal al 

şedi nte i ordinare a Consi liu lui Local al comunei Vama Buzăului. din data de 15.06.2018. 
emaifi ind ob iecţ i uni sau neclarităţi. se supune la vot proiectul de hotărâre ş i este aprobat cu 

unanimi tate de voturi .. pen tru .. . 

2. Aprobarcu abrogări i Hotărâr ii Consi liului Local al comunei Vama Buzău lui nr. 48 din 
27.04.20 18 - pri v ind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltări i Regionale si Admin istra!iei 
Publ ice prin Compania aţional ă de I nvestiţii ··c. ' .!.·· S.A .. a amplasamen tulu i ş i asigurarea 
condiţiilor în vederea exec u tări i ob iect ivului ele invcstili i Proiect pi lot - .. ală de sport şcolară. 

com una Vama 13uză ului . j udeţul l~raşov .. : 

Se prezin t ă proiectul de h otărâ re. 

Hotărârea Consi liului Loca l al comunei Vama Buzău l ui nr. 48 din 27.04. 20 18 - pr ivind aprobarea 
pred ării către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţ ie i Publi ce prin Compania Naţiona l ă de 
Investiţii ··c.N.r.·· S./\ .. a amplasamentului ş i asigurarea condiţiilor în vederea executării obiect ivului de 
in ves tiţii Proiect p i lot - .. Sa l ă de sport şco lară . comuna Vama Buzăului. judeţu l Braşov·· . datori tă f'aptulu i că 
arnp lasamcntu l obiect ivul mentionat în titl ul aceste ia a trebuit să fie sch imbat. urmare a vecinătă!ii foarte 
apropiate de re!eaua de al imentare cu energic e l ect ri că de medic tensiune. se impune a ti abrogată. 

Nemaitiind obieq iuni sau neclarităţi . se supune la vot proiectul de h otă râ re ş i este aprobat cu 
unanimi tate de votu ri .. pentru ... 

3. A probarea predării către M in isterul Dezvol tă rii Regionale ş i Administratiei Publice pr in 
Compania Naţională de Investiţii '·C.N.I. .. S./\ .. a amplasamentu lu i ~i asigurarea con diţi i lor în 
vederea execută ri i obiect ivu lui de in vesti~ii Pro iect pilot- .. Sa l ă de sport şco l a ră. comuna Vama 
Buzăul ui. judeţ ul Braşov .. : 

Se prezin tă proiectu l de hotărâre. 
Faţă de ce le expuse la pct. 2 de pe ordin ea de zi ş i urmare a stabilirii noului amplasament pentru 

obiecti vul de in ves t i ţi i Proiect pi lot - .. Sală de sport ~co l a ră, comuna Vama Buzăului. judeţu l Bra~ov · ·. se 
supune aprobării Consiliu lui Local al comunei Vama Buzău l u i predarea acestuia către Ministerul Dezvo l tări i 

Regiona le ş i Administraţ i e i Publi ce prin Compania aţi on ală de In vest iţi i " C.N .I. .. S.A .. a amplasamentul ui ş i 

asigurarea condiţiilor în vederea executări i obiectivulu i de in vesti ţ ii Proiect p i lo t - ,. Sa l ă de sport şco lară. 

comuna V ama Buzăului. judeţul Rra)ov ... 
emaitiind ob iecţ iuni sau neclarităţi . se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unJnimitJte ele \ 'Oturi .. pentru .. . 

4. /\probarea mod i ficării Actu lu i Constitut iv al S.C. 1 lidro - Sa i Com S. R.I •.• asoc ierea Comunei 
Vama Buzăului cu Comuna Teliu. Comuna Tărlungen i , Comuna Hănnan ş i Comuna Prejmer la 
S.C. H idro - Sai Com S.R.L. ş i aprobarea part i cipă r ii U n i tă!i i Adm ini strati v Teritoriale Vama 
B uzău l ui la capi talul soc ial al Soc ietăţ ii Comercia le S.C. Hidro- Sai Com .R. L.: 

Se prc7.intă proiectu l de hot[mî rc. 
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Este preze ntată adresa nr . 530/ 12.07.20 1 R p rove n ită de la S.C. l lidro-Sa l Com S.R.L. ş i î nreg i strată la 
Prim<ir ia comune i Vama l3uziw lu i suh nr. 4466/ 19.07 .201 X. prin care se so l ic ită modificarea actului 
const ituti v al S.C. ll idro-Sal Com S.R. L. ş i asocierea Comunei Vama Ruz[IU iu i cu Comuna T el iu . Comuna 
lărlun geni. Comuna ll ărman ş i Comuna Prejmer la S.C. llidro - Sai Com S. R. L. ş i aprobarea participări i 
Unităţ i i Admini strat iv Teritoriale Vama Buzău l u i la capitalul soc ial al Societăţ i i Comerciale S.C. Hidro - Sa i 
Com S.R.L .. 

Sunt apoi prezentate mod i fică r il e aduse consti tu ti v al S.C. Hidro-Sal Corn S.R .L.. precum şi aportul În 
numerar al Un i tăţ i i Admin istrativ T eritori ale Comuna Vama Ruzău lui la cap italul social al Societă ţ i i 

Comerciale S.C. Hidro-Sal Com S.R. L .. care este în sumă de 10.459.00 lei. în vederea majorăr i i cap italulu i 
soc ial al soc i etăţ i i S.C. llidro -Sa l Com S.R.L .. 
Aşad ar. capitalul oc ial al Societăţii Comerciale S.C. l lidro-Sa l Corn S. R.L. va ti majorat cu suma totală de 
113.365.00 lei. con sti tui t d in aportul Comunei Tărlungeni în cuantum de 65.800.00 lei. aportul Comunei 
ll ărman În cuantum de 32.900.00 lei. aportu l Comunei Vama Buzăulu i în cuantum de 10.459,00 lei ş i aportul 
Comune i Te l iu în cuantum de 4.206.00 lei. 

emai fi ind obieq iu ni sau n ec l ari tă\i. se supune la vot proiectul de h otărâre ş i este aprobat cu 
unanimitate de voturi .. pent ru ... 

5. Aprobarea organ igramci ş t a statului de l'unq i i pentru aparatu l de specialitate al primarului 
comunei Vama Buzău l ui: 

Se prez intă proiectu l de h o tărâre . 

Sunt prezen tate ad resa nr. 7 103 d in 21 .05.2018 a I nstituţie i Prefectu lui Jud eţulu i Braşov prin care a fost 
com unicat Prim ă ri ei Comunei V ama Ruzău lui n umărul maxi m de posturi pe anu l 20 18. nota de 
fundamentare ş i raportul întocm it de compart imentul resurse umane d in cadru l aparatu lu i de spec ial itate al 
primarului com unei Vama B uză ul u i. Raportul de audit nr. 1533/29/0R.20 18. precum şi Av izul Agenţiei 

a1ionale a Funqionari lor Publ ic i nr. 3R064/20 18. înregistrat la Primă ri a com unei Vama Ruzăului su b nr. 
4454/ 19.07.20 18. O in expunerea acestor documente. reiese faptu l că tit lul pro iectulu i de ho tă râre va fi 
schimbat în .. A proharen organigrnmei ş i a statu lui ele fu ncţi i ale comunei Vama Buzău l ui ... Se supune la vot 
acea stă propunere ~ i este aprobată cu unan i mitate de voturi .. pentru ... 

Se face apo i o prezentare de ta 1 iată a organ igram ei ş i a statul u i de fu n cţ ii pentru aparatu l de special i tate 
al primarului comunei Vama Buzău lu i. cu ex pl ica ţ i il e supli mentare alerente. 

emai fi ind obieqiuni sau neclarităţi. se supune la vot pro iectul de ho tărâre ~ i este aprobat cu 
unanimitate de voturi .. pentru ... 

6. A probarea si tuaţii l or linancia re si a contu lui de execuţie a bugetului local al Comunei Vama 
Buzăului. la data de 30.06.20 18: 

Se prezin t ă proiectul de hotăr~î re. 

Este prezentat raportu l Întocmit de birou l buget loca l - contabi li tate - financiar d in cadrul aparatulu i ele 
specialitate al pr imarului comunei Vama Buzăul u i. după care se trece la prezentarea s ituaţi i l or ti nanciare 
întocm ite la data de 30.06.2018 ş i a con tul de execu ţ i e a bugetului loca l al Comunei Vama Buzăului. la data 
de 30.06.20 18. 

emaitiind obiecţi u ni sau n eclari tăţi. se supune la vot pro iectul de h otărâre şi este aprobat cu 
utwn imitate el e voturi .. pentru .. . 

7. Aprobarea organ i zări i even imentulu i .. Centenarul Mar i i Uni r i la Vama Buzăului": 

Se prez intă proiectul de hotărâre . 
Este prezen t a tă perioada de des făş ura re a acestui even iment. programu l culturaL invitaţ i . mod de 

des făşu rare . etc .. Se !'ace men ţi u nea laptu lui c ă orice propunere de mod i licare sau comp letare a acestui 
program este bin e venit ft. as tl'el încc"tt evenimentu l per ansamblu sf1 lie unul l'oartc reuş i t. ş i să corespundă 

scopu lu i pr inc ipal d in acest an. anume ce l al sărbă tor ii Centcnarulu i M ari i Uniri. 



Nemai li ind obiecţiuni sau neclnrită(i. se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unan imitate de votu ri .. pentru··. 

8. Aprobarea acordării cu titlu gratuit a lemnului de loc necesar încălziri i institutiilor de pe raza 
Comunei Vama Buzăului pe perioada iernii 20 18 - 20 19: 

Se prezin tă proiectul ele hotărâre. 

Este apoi prezentată în detaliu anexa la proiec tul ele hotărâre cuprin zând in stituţiile ele pe raza comunei 
Vama Buzăului ~i cantitatea ele lemn ce se propune a li acordată pentru peri oada iernii 20 18 - 20 19. 

Nemaifiind obieqiuni sau neclarită\i. se su pune la vot pro iectu l de ho tă râre ş i este aprobat cu 
unanimitate de voturi .. pentru··. 

9. Aprobarea modului ele valorifi care şi a preru lui ele porni re a licitaţ i ci pentru materialul lcmnos 

d in par ti zida nr. 375: 

Se prez intă proiectu l de hot{tr<îre. 
Este prezentate] adresa nr. 594 111 1.06.20 18 a Directiei Silv ice Braşov - Ocolul Sil v ic T el iu prin care 

este înain tată propunerea ca partida nr. 375 - Ogar·ca să lic valorific a tă .• pc p ic ior'· la preţul ele pornire a 
l ic itatiei de 140 lei/ m.c .. deoarece nici un agent economic nu a l icita! pent ru adjudecarea presta ţi ci pen tru 

această partidă. 

Având în vedere necesarul de lemn de loc pentru populaţie şi pentru ins tituţii. consilieri i loca li nu sunt 

de acord cu valo ri ficarca aceste i parti z i .. pc picior ... 
Nemaifiind ob i ecţ iuni sau ncclarităii, se supune la vot proiectul ele hotărâre ş i este respins cu Il voturi 

.,pentru· · ş i 1 . ,a bţinere". 

1 O. Aprobarea desemnării reprezen tantilor Consil iului L ocal al comunei Vama Buzău lui în cadrul 

Consi Jiului de A dministra1ie al Şcolii Gimnazialc Vama Buză u lui pentru anu l şco l ar 2018-2019: 

Se prezi ntă proiectul de hotărâre. 

Este prezen ta tă ad resa nr. 972/ 17.07.20 18 a Şcol ii G imnaziale Vama Buzău lui . înreg i strată la primăr i a 

comunei Vama Buzăului cu nr. 4434/ 18.07.2018. 
Sunt p ropuşi d-na Ch iril aş Crinuţa Camel ia ş i d l. eagovici Ciprian Alexandru. Alte propuneri nu sunt. 

emai fiind ob i ecţiuni sau ncclarităti. se supune la vot proiectul de hotărâre ş i este aprobat cu 
unanimitate de voturi .. pentru ... 

11. D iverse: 
b) Di ve rse in formăr i din partea Primaru lui comune i Vama Buzău l ui: 

b) Anal izarea cereri lor adresate Consil iului Loca l al comunei Vama Buzăului ; 

c) F. ventuale problem e r idicate de către con si 1 ieri i loca li ş i cei lai ţi parti cipanti la şed inţa 

Consiliului L ocal al comunei Vama Buzăulu i : 

a) F.stc prezcntat<i adresa nr. 6797/ 11.07.2018 a Găr7. ii Forestiere 8 raşov refer itoare la as igurarea 
lemnului d.: foc p.:nmr populaţi e. F.ste nrătat t~tptu l că a fost scos b li c itaţi e întocmirea 
amenajamen tu lu i pastoral al păşu nilor comunei Vama Buzăului. precum ş i studiu l pentru vegetaţi a 

fo rest i eră de pe păşun i. a f'ost adj udecată lic itaţia pentru alimentarea cu apă a satului Ru7.ăiel di n 
sursa l :orto i ş. precu m ş i l'aptul că pro iectul .. Ach i ziţ i e a utout i l itară pent ru dcszăpczire în comuna 

Vama Buzăul ui··, în cad ru l Ape lu lui 1 pentru Masura 3.3/68 - .. I nvestiţ ii pentru progresu l satelo r .. . 
derulat prin Grupul de Acţiun e Locală Asoc i aţ i a ele Dezvoltare Dmahil ă .. Curbura Carpa ţ ilor .. . 

depus de către Comuna Vama 1 3uzăului. a rost se lectat ca elig ibil cu finanţare în cele din u rmă. 

D l . primar l~1ce apoi o prezentare detaliată a tuturor obiect ive lor de in vestiţii în ceea ce pri veş te 

stad iul de deru lare (în tocm ire documentaţie. l ic itaţi e. stadiu lucrăr i , etc .). 
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De asemenea. dl. primar prezi ntă consilieri lor locali sumele alocate Com unei Vama Bu zăul ui pri n 
Hot[l râre de Cl uvc rn pent ru re l ~1 ce rca unor poduri afectate de i nund aţiil e eli n acest an. cu incli ca rca 
c l a ră a sumelor aloca te ş i a podur i lor pentru rct~~eerca cărora au fost alocate aceste sume. 
În lina!. el i. pri mar p rez in tă Consil iu lui Loca l al comunei Vama Buzău lu i adresa nr. 502/06.07.201 8 
proveni tă de la S.C. H idro - Sa i Com S. R.L. prin care se inst ituie taxa de 80 lei/ tona de gunoi ce se 
duce de către operator la groapa de gunoi. în cepând cu data de O 1.0 1.20 19. 

b) u sunt. 
c) Nu sun t. 
Dl. primar i nv i tă pc t o ţi consilieri i locali să ia parte la even imentul .. Centenaru l Mari i Un ir i la Vama 

Buzău l u i·· ce se va desfăş ura in per ioada 15.08.20 18 - 19.08.20 18. 
emailiinel alte probleme ele d iscutat. preşed in tele ele şed intă co n sta tă că ordin ea de zi a rost parcu rsă. 

dec l a ră în chise l ucrările şcdi nte i ordinare a Consi l iu lui l .ocal al com unei Vama Buzău lu i din data de 
3 1.07.2018. mu l ţumeşte împreu n ă cu primarul com unei consi lieri lor loca l i pen tru participare ş i pentru 
colaborarea la reuşita şedi nte i . 

PREŞED INTE D E ŞFD I NŢ 

Ciprian A lexandru NEAGO 
SCC RET/\ RUL COMU1 El , 

' 
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