JUDEŢUL BRAŞOV
COMUNA VAMA BUZĂULUI
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi luni, 11 martie 2013, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Vama
Buzăului, la care participă 12 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie.
Lipseşte motivat domnul consilier local Mariş Ioan Nicolae.
Participă la şedinţa Consiliului Local al comunei Vama Buzăului primarul comunei domnul Chirilaş
Tiberiu Nicolae, secretarul comunei domnul Găitan Adrian – Constantin, inspector în cadrul primăriei comunei
Vama Buzăului şi secretarul general al Asociaţiei ,,Transhumanţa Vama Buzăului” dl. Ardelean Gheorghe
Daniel şi consilier agricol din cadrul primăriei comunei Vama Buzăului dl. Lupu Eduard Ionel.
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 modului de organizare a sezonului pastoral în comuna Vama Buzăului, pe parcursul
anului 2013;
2. Aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 452/02.03.2009;
3. 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 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.
Primarul comunei propune ca dezbaterile să înceapă cu punctul 2 de pe ordinea de zi. Toţi consilierii
locali sunt de acord cu această propunere.
2. Aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 452/02.03.2009;
Primarul comunei Vama Buzăului prezintă proiectul de hotărâre.
Este explicat faptul că este vorba despre contractul de închiriere încheiat între Comuna Vama Buzăului şi
Biroul Notarilor Publici Asociaţi AEQVITAS.
Este prezentat apoi faptul că este necesar a se încheia un act adiţional la contractul menţionat mai sus,
deoarece Biroul Notarilor Publici Asociaţi AEQVITAS şi-a modificat datele de identificare, devenind
Societatea Agora – Societate Profesională Notarială, fiind prezentată apoi solicitarea în acest sens provenită de
la această societate.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate
de voturi ,,pentru”.
1. Aprobarea modului de organizare a sezonului pastoral în comuna Vama Buzăului, pe parcursul
anului 2013;
Înainte de a trece la prezentarea acestui proiect de hotărâre, primarul comunei face informarea asupra
faptului că chestiunile referitoare la subvenţia APIA şi subvenţia ECO au fost explicate în detaliu în cadrul
adunărilor publice de anul acesta şi nu numai, însă, având în vedere importanţa înţelegerii acestor chestiuni şi de
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către consilierii locali, astfel încât aceştia să poată răspunde solicitărilor de informaţii din partea locuitorilor
comunei, sunt prezentate încă o dată tipurile de subvenţii ce pot fi accesate, condiţiile de acordare,
angajamentele luate pentru fiecare tip de subvenţie, termene de depunere a cererilor de subvenţii, perioada în
care angajamentele luate trebuiesc respectate, sancţiunile aplicate în situaţia în care angajamentele luate nu sunt
respectate, perioada de conversie pentru exploataţiile ce vor fi certificate ecologic, ce înseamnă sintagma
,,ecologic”, etc.
Referitor la aceste informaţii, lămuriri suplimentare sunt aduse de către dl. Lupu Eduard Ionel, consilier
agricol în cadrul primăriei comunei Vama Buzăului, care evidenţiază încă o dată importanţa ţinerii evidenţelor
animalelor din gospodărie prin documentele eliberate de medicul veterinar, precum şi a caietelor de agromediu
şi a celorlalte documente ce ţin de subvenţia pe terenuri.
Se trece apoi la dezbaterea punctului 1 înscris pe ordinea de zi.
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre şi regulamentul de organizare a sezonului pastoral 2013.
Sunt prezentaţi apoi solicitanţii, trupul de păşune solicitat, cantitatea de brânză şi de urdă acordată pentru
ovine şi bovine şi preţul taxei de pază pentru ovine şi bovine.
Se face menţiune asupra faptului că între aceşti solicitanţi apar şi posibile asocieri, cum ar fi asocierea
dintre Milu Eugen şi Mariş Ioan, şi asocierea dintre Î.I. Chirilaş Monica Maria şi Păcurar Ioan, în sensul ca
aceştia să organizeze împreună o stână.
Sunt prezentate apoi criteriile avute în vedere la evaluarea fiecărui solicitant de păşune pentru stână, unul
dintre cele mai importante fiind acela care se referă la respectarea angajamentului luat în anii trecuţi (pentru cei
care au mai organizat stână pe trupuri de păşune proprietate privată a Comunei Vama Buzăului).
Referitor la trupurile de păşune se face menţiunea asupra faptului că acestea au crescut, ca urmare a
faptului că se va dispune, începând cu acest an, şi de două noi trupuri de păşune, cu denumirile toponimice
Ciclău II (Sat Vama Buzăului) şi Sărmal (sat Acriş).
Este prezentată apoi Hotărârea nr. 61/2013 a Comsiei Judeţene de Aplicare a Legilor Fondului Funciar
Braşov privind actualizarea şi completarea Anexei 16 a Comunei Vama Buzăului referitoare la actualizarea
izlazului comunal, suprafaţa totală a acestuia fiind de 2821,84 ha, din care sunt deja întabulate aproximativ
1000 ha.
Este luat apoi în discuţie fiecare solicitant în parte, cu indicarea a ceea ce a respectat şi a ceea ce nu a
respectat în sezonul pastoral 2012. Urmare a acestei analize, sunt prezentate apoi propunerile de trupuri de
păşune pentru fiecare solicitant în parte, astfel:
În satul Acriş:
1. Paiju I – Popica Vasile;
2. Paiju II – Rohan Gheorghe;
3. Paiju III – Tohăneanu Petrică;
4. Paiju IV – Băilă Dorin.
Aici rămân în discuţie solicitanţii Băilă Horea şi Tone Constantin.
În satul Vama Buzăului, Dălghiu şi Buzăiel:
1. Plai I-II – Stelea Gheorghe;
2. Plai II-Ciclău I – Mariş Ioan;
3. Ciclău II – rămâne în discuţie;
4. Seciu – Ciobanu Nicolae;
5. Dobromir – Chirilaş Tiberiu;
6. Dălghiaş – rămâne în discuţie;
7. Tătăruţu I – Drăghici Gheorghe;
8. Tătăruţu II - Budilean Vasile.
Rămân în disuţie solicitanţii Cozma Dan, Î.I. Chirilaş Monica Maria şi Păcurar Ioan.
Se propune lui Cozma Dan trupul de păşune Sărmal, iar la Dălghiaş să meargă Î.I. Chirilaş Monica Maria
şi Păcurar Ioan, în situaţia în care aceştia doi din urmă se asociază să organizeze stână împreună.
De asemenea, la Seci mai poat fi organizată încă o stână, fiind propus în acest sens Tone Constantin, însă
toate acestea vor fi stabilite împreună cu solicitanţii de trupuri de păşune, în continuarea acestei şedinţe,
începând cu ora 17,00.
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Graniţele exacte ale trupurilor de păşune vor fi stabilite în perioada imediat următoare, funcţie de numărul
de animale pe care le va asigura fiecare organizator de stână desemnat pe trupul de păşune respectiv.
Astfel, sunt invitaţi solicitanţii de trupuri de păşune la dezbateri.
Ia cuvântul dl. primar care arată că până la acel moment al şedinţei au fost dezbătute, în amănunt,
chestiuni referitoare la organizarea sezonului pastoral 2013, iar duminică, data de 17.03.2013, ora 12,30 va avea
loc o adunare publică la nivelul comunei, adunare în care va fi prezentată modalitatea de organizare a sezonului
pastoral.
Sunt prezentate apoi încă o dată solicitările de trupuri de păşune pentru organizarea de stâni.
Dl primar accentuează faptul că toate regulile stabilite în legătură cu organizarea sezonului pastoral la
nivelul comunei Vama Buzăului trebuiesc respectate, iar organizatorul de stână care nu îşi va respecta
angajamentul luat anul acesta, anul următor nu va mai avea voie să depună cerere pentru trup de păşune în
vederea organizării de stână.
Este apoi detaliat angajamentul luat de către toţi solcitanţii.
Referitor la preţul taxei de pază, se propune de către Consiliul Local suma de 50 lei/cap ovină şi suma de
250 lei (cu monta inclusă)/cap bovină. Solicitanţii nu sunt de acord cu preţul taxei de pază pentru bovine,
aceştia dorind ca acest preţ să fie de 250 lei (cu monta inclusă)/cap bovină. Consiliul Local este de acord cu
această propunere.
Ia cuvântul apoi solicitantul Poica Vasile care spune că laptele să fie măsurat, conform tradiţiei locale, la
data de 10 – 11 iulie, chestiune cu care consilierii locali sunt de acord.
De asemenea, tot solicitantul Popica Vasile propune ca data pentru răvăşitul oilor să fie stabilită în mod
clar, nu aşa cum a fost până acum ,,la prima ninsoare”. Şi cu această propunere consilierii locali sunt de acord,
fiind astfel stabilită ca dată pentru răvăşit data de 20 noiembrie, iar în acelaşi timp, dl. primar propune şi este
aprobată data de 10 mai ca dată limită pentru urcare pe trupul de păşune, în sens contrar, cel care nu se
conformează acestui termen, va fi sancţionat drastic.
Astfel, preţul taxei de pază pentru ovine este de 50 lei/cap ovină, pentru perioada 01 mai – 20 noiembrie,
iar preţul taxei de pază pentru bovine este de 300 lei (monta inclusă)/cap bovină, pentru aceeaşi perioadă.
Este adusă în discuţie şi stabilirea unei date clare până la care organizatorii de stână nu pot coborî de pe
trupul de păşune.
Dl. consilier Popica Ioan susţine că stabilirea unei asemenea date este un lucru foarte dificil, din mai multe
puncte de vedere, însă în urma dezbaterilor este stabiltă data de 10 septembrie ca dată până la care organizatorii
de stâni nu au voie să coboare de pe trupurile de păşune alocate.
Solcitantul Popica Vasile mai arată că berbecii trebuie băgaţi între oi în funcţie de data pe care pică
Paştile, astfel încât oaia să aibe lapte pe tot parcursul verii.
Consilierii locali sunt de acord cu această propunere, astfel că această dată va fi stabilită oricum la începutul
fiecărui sezon pastoral.
În ceea ce priveşte păşunatul pentru sterpe şi berbeci, problema este că nu încap toate pe trupul de păşune
Dobromir. În acest sens, dl. primar propune ca organizatorii de stâni să se înţeleagă între ei referitor la păşunatul
sterpelor şi berbecilor, fiind propus o parte din Seci pentru berbeci, dar solicitanţii spun că unde dau sterpele,
dau şi berbecii.
Încă o condiţie stabilită şi aprobată în cadrul acestei şedinţe, este aceea că organizatorii de stâni nu a voie
să primească la stână animale din altă localitate decât din comuna Vama Buzăului.
Nemaifiind alte probleme, se trece la arondarea fiecărui solicitant pe un trup de păşune, astfel:
În satul Acriş:
5. Paiju I – Popica Vasile;
6. Paiju II – Rohan Gheorghe;
7. Paiju III – Tohăneanu Petrică;
8. Paiju IV – Băilă Dorin.
Aici rămân în discuţie solicitanţii Băilă Horea şi Tone Constantin.
În satul Vama Buzăului, Dălghiu şi Buzăiel:
9. Plai I-II – Stelea Gheorghe;
10. Plai II-Ciclău I – Mariş Ioan;
11. Ciclău II – rămâne în discuţie;
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12. Seciu – Ciobanu Nicolae;
13. Dobromir – Chirilaş Tiberiu;
14. Dălghiaş – rămâne în discuţie;
15. Tătăruţu I – Drăghici Gheorghe;
16. Tătăruţu II - Budilean Vasile.
Rămân în disuţie solicitanţii Cozma Dan, Î.I. Chirilaş Monica Maria şi Păcurar Ioan.
Atât trupul de păşune Ciclău 2, cât şi Sărmal îi sunt propuse lui Cozma Dan, mai ales că acesta strânge
foarte multe animale de la oamenii din comună.
Dl. Cozma Dan ia cuvântul şi arată că a respectat angajamentul, că nu a avut reclamaţii de la oameni, are
câteva utilităţi pe trupul Dălghiaş (unde a făcut stână şi anul trecut), deci ar prefera să rămână acolo, mai ales că
are închiriate şi fâneţe, deşi la numărul de animale pe care îl strânge, mai avantajos ar fi Sărmalul. După ce i se
oferă explicaţii referitoare la suprafaţa trupului de păşune Sărmal, dl. Cozma Dan acceptă să organizeze stână pe
acest trup de păşune.
Pentru solicitantul Băilă Horea, care anul trecut nu a dat decât 5 kg brânză/cap ovină, deşi se angajase să
dea 6 kg, i se oferă trupul de păşune Ciclău II, fiind astfel strămutat de pe trupul de păşune pe care organizase
stână anul trecut. Acesta acceptă acest trup de păşune.
Pentru Tone Constantin, este propus trupul Seciu II, Faţa Pârâul Boului şi chiar şi Ciclău II, însă acesta le
refuză pe amândouă, motivând că acestea sunt trupuri de păşune care nu asigură apa necesară animalelor, acesta
solicitând să i se acorde păşune măcar pentru animalele sale, dar numai în satul Acriş.
Dl. primar ia cuvântul şi arată faptul că nu există obligativitatea asigurării de păşune pentru fiecare
proprietar de animale, deoarece pe trupurile de păşune sunt orgnizate stâni la care pot fi date în pază animalele
tuturor locuitorilor comunei Vama Buzăului, această variantă fiind şi la dispoziţia dânsului.
În ceea ce priveşte trupul de păşune Dălghiaş, acolo va organiza stână Î.I. Chirilaş Monica Maria care a
fuzionat cu Păcurar Ioan.
Având în vedere că în afara trupurilor de păşune deja propuse lui Tone Constantin, nu există alte soluţii,
acesta din urmă are posibilitatea să-şi dea animalele în pază la un organizator de stână deja desemnat.
Nemaifiind alte probleme sau nelămuriri, se trece la prezentarea chestiunilor ce ţin de trupurile de păşune
pentru vaci. Aici, proprietarii de bovine din fiecare sat îşi vor desemna un văcar, cu care va încheia un contract,
contract care obligatoriu va fi înregistrat şi la Primăria comunei Vama Buzăului. Rămâne obligatoriu un car de
gunoi de grajd/cap bovină care păşunează pe aceste trupuri de păşune.
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre regulamentul de organizare a
sezonului pastoral 2013 şi este aprobat cu unanimitate de voturi ,,pentru”.
3. 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) Este anunţată adunarea publică programată pentru duminică, data de 17.03.2013, ora 12,30, sens în
care invită pe toţi consilierii locali şi pe toţi participanţii la această şedinţă să fie prezenţi la această
adunare.
b) Nu sunt.
c) Nu sunt.
Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă constată că ordinea de zi a fost parcursă,
declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de
11.03.2013, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali şi celorlalţi invitaţi pentru participare
şi pentru colaborarea la reuşita şedinţei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ioan CHIOREAN
SECRETARUL COMUNEI,
Adrian – Constantin GĂITAN
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