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JUDEŢUL BRAŞOV 
COMUNA VAMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 

   Încheiat astăzi vineri, 11 ianuarie 2013, 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, secretarul comunei domnul Găitan Adrian – Constantin, dl. Mircea Popa – 
comisar şef Poliţia Municipiului Braşov, dl. Dobre Ştefan – şeful Secţiei de Poliţie Prejmer, dl. Iancu 
Marius Eusebiu – reprezentant al Postului de Poliţie al comunei Vama Buzăului şi dl. Seceleanu Ştefan – 
noul şef de post al Postului de Poliţie al comunei Vama Buzăului. 

Astfel, înainte de a intra în dezbaterile pe ordinea de zi, dl. primar ia cuvântul pentru a prezenta 
invitaţii menţionaţi mai sus, după care se trece la punctul ,,a” de la diverse, astfel încât invitaţii să nu 
aştepte până la sfârşitul şedinţei. 
 Ia cuvântul dl. Mircea Popa, care adresându-se plenului şedinţei consiliului local, vine cu 
solicitarea către această autoritate locală de a prezenta eventualele probleme ivite în colaborarea cu poliţia 
şi de a aduce eventuale propuneri în vederea îmbunătăţirii acestei colaborări, cu Postul de Poliţie al 
comunei Vama Buzăului, în special.   
Se realizează apoi de către dl. Mircea Popa o scurtă prezentare a situaţiei la nivel de judeţ Braşov, situaţie 
referitoare la organizarea structurilor de poliţie, zonarea acestora, activitatea acestora, probleme întâlnite, 
măsuri ce trebuiesc luate pentru reducerea infracţionalităţii, etc. 
 Se dă apoi cuvântul d-lui Dobre Ştefan, şeful Secţiei de Poliţie Prejmer, care după o scurtă 
prezentare generală, vine cu solicitarea către consiliul local şi către primar, de a se analiza oportunitatea 
montării unor camere de supraveghere, care să transmită în timp real, la intrarea şi la ieşirea din localitate, 
precum şi una în centrul localităţii, fapt ce ar duce la uşurarea depistării persoanelor care comit infracţiuni 
în comuna Vama Buzăului. 
 Dl. Seceleanu Ştefan, noul şef al Postului de Poliţie al comunei Vama Buzăului, ia şi dânsul 
cuvântul, arătând că este o onoare să se afle în această postură, spunând că este foarte importrant ca toţi 
cei ce au nevoie de dânsul să-l sune în orice moment din zi şi din noapte, deoarece se află tot timpul în 
localitate. 
 Acestea fiind spuse, consilierii locali neavând alte întrebări sau probleme de ridicat pentru invitaţi, 
aceştia din urmă se retrag. 

În conformitate cu prevederile art. 42, alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, secretarul comunei supune la vot 
procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 20.12.2012.  
Acest proces verbal este aprobat cu unanimitate de voturi ,,pentru”. 
 
 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. Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 în comuna Vama Buzăului; 
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2. Aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2013, în conformitate cu 
prevederile Legii 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

3. Aprobarea propunerilor privind îndeplinirea de către primarul comunei Vama Buzăului, respectiv 
de către secretarul comunei Vama Buzăului, a procedurii de evaluare a performanţelor 
profesionale ale salariaţilor pentru anul 2012; 

4. Aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 311/15.02.1996 şi a contractului de concesiune 
nr. 64/20.01.1997; 

5. Diverse:  a) Prezentarea de către superiori a noului Şef de Post al Postului de Poliţie al 
comunei Vama Buzăului, dl. Seceleanu Ştefan; 

b) Propuneri privind întocmirea proiectului bugetului local şi a bugetului finanţat 
integral sau parţial  din venituri proprii al comunei Vama Buzăului pentru 
anul 2013;  

   c) Informarea privind desemnarea primarului comunei Vama Buzăului, dl. 
Chirilaş Tiberiu Nicolae, ca fiind cel mai bun primar de comună din Regiunea 
Centru, de către Revista Română de Administraţie Publică Locală;    

                     d) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului; 
                  e) Eventuale probleme ridicate de către consilierii locali şi ceilalţi participanţi   la 

şedinţa Consiliului Local al comunei Vama Buzăului.    
 

În conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dl. Primar Chirilaş Tiberiu Nicolae 
solicită suplimentarea ordinii de zi cu încă un punct, pentru o problemă urgentă care nu poate fi 
amânată până la şedinţa următoare, şi anume: ,,Aprobarea studiului de prefazabilitate pentru obiectivul 
de investiţii ,,Construire Grădiniţă în comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov””.  

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi.  
 

Se supune la vot ordinea de zi, în conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta fiind 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

 
1. Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 în comuna Vama Buzăului; 

 
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este amintită Hotărârea adoptată în acest sens în cadrul şedinţei ordinare din data de 20.12.2012. 

Având în vedere faptul că ulterior adoptării acestei hotărâri, au apărut modificări legislative pe acest 
segment, drept consecinţă este nevoie de adoptarea unei noi hotărâri privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 2013 şi abrogarea celei iniţiale. 
În acest sens, primarul comunei prezintă H.G. nr. 1309/2012 - privind nivelurile pentru valorile 
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile 
începând cu anul 2013, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Se trece apoi la prezentarea Anexei nr. 2 la proiectul de hotărâre, anexă la care câţiva consilieri 
locali vin cu propunerea ca zonele din Acriş cu drum nou asfaltat, precum şi zona de Buzăiel cu drum 
asfaltat, să fie trecute de la Zona C la Zona B, precum şi unele modificări de la Zona D la Zona C. Se 
supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi ,,pentru”. 
 Se trece apoi la prezentarea în detaliu a Anexei nr. 1 la proiectul de hotărâre, cu indicarea clară a 
modificărilor survenite la valoarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2013, acolo unde este cazul şi 
ca urmare a modificărilor legislative intervenite. 

După prezentarea proiectului de hotărâre şi a celor două anexe, nemaifiind obiecţiuni sau 
neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate de voturi ,,pentru”. 
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2. Aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2013, în conformitate cu 
prevederile Legii 416/2001 - privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este perezentat apoi referatul înrocmit de compartimentul de specialitate şi anexa la acest proiect 

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

unanimitate de voturi ,,pentru”. 
 

3. Aprobarea propunerilor privind îndeplinirea de către primarul comunei Vama Buzăului, respectiv 
de către secretarul comunei Vama Buzăului, a procedurii de evaluare a performanţelor 
profesionale ale salariaţilor pentru anul 2012; 

 
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Sunt prezentate apoi referatul întocmit de către compartimentul de specialitate şi propunerile 

făcute Consiliului Local în acest sens. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 
 

4. Aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 311/15.02.1996 şi a contractului de concesiune 
nr. 64/20.01.1997; 

 
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Se trece apoi la realizarea unui istoric al derulării acestor contracte de concesiune, de la momentul 

încheierii lor, până la situaţia de fapt şi de drept actuală, cel mai importnat lucru fiind faptul că societatea 
care avea calitatea de concesionar se află în procedura de lichidare, iar ca urmare a solicitării 
lichidatorului, se impune rezilierea acestor contracte. 

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

 
5. Aprobarea studiului de prefazabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Construire Grădiniţă în 

comuna Vama Buzăului, judeţul Braşov”; 
 
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat apoi acest studiu de prefezabilitate, împreună cu piesele desenate care descriu în 

detaliu, atât pe interior cât şi pe exterior, Grădiniţa ce va fi construită.  
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 
 
 

6. Diverse:  a) Prezentarea de către superiori a noului Şef de Post al Postului de Poliţie al 
comunei Vama Buzăului, dl. Seceleanu Ştefan; 

b) Propuneri privind întocmirea proiectului bugetului local şi a bugetului finanţat 
integral sau parţial  din venituri proprii al comunei Vama Buzăului pentru 
anul 2013;  

   c) Informarea privind desemnarea primarului comunei Vama Buzăului, dl. 
Chirilaş Tiberiu Nicolae, ca fiind cel mai bun primar de comună din Regiunea 
Centru, de către Revista Română de Administraţie Publică Locală;    

                     d) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului; 
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                  e) Eventuale probleme ridicate de către consilierii locali şi ceilalţi participanţi   la 
şedinţa Consiliului Local al comunei Vama Buzăului.    

 
a) Punct discutat în deschiderea şedinţei. 
b) Referitor la acest punct, cel mai important segment este cel al investiţiilor ce vor fi realizate, 

astfel, primarul comunei arată că pe parcursul anului 2013 urmează să se procedeze la 
finalizarea lucrării de asfaltare din satul Acriş (realizarea şanţurilor pentru drumul nou asfaltat), 
achitarea restanţei de aprox. 270.000 lei către executantul lucrărilor de asfaltare din satul Acriş 
şi satul Buzăiel, construirea Grădiniţei din comuna Vama Buzăului, asfaltarea drumului ce duce 
de la Gura Dălghiului până la Urlătoare, reameneajarea Complexului din centrul comunei şi 
realizarea alimentării cu apă, aici existând două opţiuni: ori reţeaua de alimentare de ,,La 
Făbricuţă” până în satul Brădet, ori reţeaua de alimentare cu apă Buzăiel (de la reţeaua existentă 
până la ultimele case din Buzăiel). 

c) Este prezentat premiul ,,Cel Mai Bun Primar de Comună din Regiunea Centru”, decernat d-lui 
primar al comunei Vama Buzăului, Chirilaş Tiberiu Nicolae, de către rrAPL, criteriile avute în 
vedere la acordarea acestor premii şi revista care prezintă mai pe larg acest subiect. 

d) Nu sunt. 
e) Nu sunt. 
  
Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă constată că ordinea de zi a fost 

parcursă, declară închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din 
data de 11.01.2013, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare şi 
pentru colaborarea la reuşita şedinţei. 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  Ioan CHIOREAN 

                                                                                               SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                              Adrian – Constantin GĂITAN                             


