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JUDEŢUL BRAŞOV 
COMUNA VAMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL 
 
   Încheiat astăzi marţi, 16 aprilie 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. 
 

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 28.03.2013.  
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. Aprobarea bugetului local şi a bugetului finanţat integral sau parţial din venituri proprii al 

Comunei Vama Buzăului pentru anul 2013; 
2. Aprobarea efectuării de reparaţii prin pietruire a străzilor şi uliţelor din comuna Vama Buzăului; 
3. Aprobarea realizării unei punţi pietonale peste râul Buzăiel; 
4. Aprobarea proiectului tehnic (P.T.), a detaliilor de execuţie (D.E.) şi însuşirea indicatorilor tehnico 

– economici pentru obiectivul de investiţii ,,Asfaltare drumuri în comuna Vama Buzăului, judeţul 
Braşov”; 

5. Aprobarea solicitării de către Asociaţia ,,Transhumnţa Vama Buzăului” a plăţilor obţinute în 
cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă, aferente anului 2013, pentru păşunile proprietate privată a 
Comunei Vama Buzăului; 

6. Aprobarea organizării evenimentului ,,Fiii Satului -  Vama Buzăului”;  
7. 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 2013; 
8. Aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridică şi reprezentare în faţa Curţii de Apel 

Braşov, în cadrul dosarului nr. 12109/62/2011; 
9. Aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare; 
10. Aprobarea modificărilor intervenite în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 

comunei  Vama Buzăului;  
11. Aprobarea acordării cu titlu gratuit a lemnului de foc necesar încălzirii instituţiilor de pe raza 

Comunei Vama Buzăului pe perioada iernii 2013 – 2014; 
12. Aprobarea prelungirii valabilităţii contractului de închiriere nr. 1138/05.05.2003 încheiat între 

Comuna Vama Buzăului şi Compania Naţională Poşta Română S.A.; 
13. 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.  
 

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, punct ce este strâns legat de primul punct înscris pe ordinea de 
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zi şi care trebuie să fie adoptat împreună cu acesta, anume: ,,Aprobarea utilizării în anul 2013, a 
excedentului anual al bugetului local în sumă de 81,83 mii lei, pentru secţiunea de dezvoltare din cadrul 
bugetului local al Comunei Vama Buzăului”.  

   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. Aprobarea bugetului local şi a bugetului finanţat integral sau parţial din venituri proprii al 

Comunei Vama Buzăului pentru anul 2013; 
 
Primarul comunei Vama Buzăului prezintă proiectul de hotărâre. 
Este explicat mai întâi faptul că bugetul comunei are două mari componente, anume: venituri şi cheltuieli. 
În ceea ce privesc veniturile, se face specificarea faptului că acestea ,,sunt pe hârtie”, adică credite 

bugetare în termeni de specialitate, şi sunt din următoarele surse: 
 Venituri proprii; 
 Sume şi cote defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate prin Consiliul Judeţean Braşov; 
 Sume şi cote defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate prin DGFP Braşov; 
 Sume şi cote defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate; 
 Subvenţii de la bugetul de stat. 

Sunt date explicaţiile necesare la fiecare categorie de venituri, explicaţii referitoare la ceea ce presupune 
fiecare categorie de venit, destinaţii ale acestor sume, cu indicarea cumei pentru fiecare componentă. 

Astfel, totalul la venituri este de 4165,83 mii lei. 
În ceea ce privesc cheltuielile, în primul rând sunt prezentate capitolele bugetare de la cheltuieli, astfel: 

 Cap. 51 – Administraţie; 
 Cap. 54 – S.P.C.L.E.P.; 
 Cap. 65 – Învăţământ; 
 Cap. 67 – Cultură; 
 Cap. 68 – Asitenţă socială; 
 Cap. 70 – Servicii şi dezvoltare publică; 
 Cap. 74 – Mediu; 
 Cap. 84 – Transporturi. 

Fiecare din aceste capitole are 3 componente, anume: cheltuieli de personal, cheltuieli bunuri şi servicii 
(funcţionare) şi cheltuieli de capital (investiţii). 

Este prezentat apoi fiecare capitol în parte, până la cel mai mic subcapitol, cu indicarea clară a sumelor şi 
cu explicaţiile suplimentare oferite de către dl. primar din oficiu, sau la cererea consilierilor locali. 

Totalul cheltuielilor este de 4165,83 mii lei, astfel veniturile sunt egale cu cheltuielile. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate 

de voturi ,,pentru”. 
 

2. Aprobarea efectuării de reparaţii prin pietruire a străzilor şi uliţelor din comuna Vama Buzăului; 
 
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este accentuat faptul că aceste reparaţii este imperios necesar a fi efectuate pe străzile şi uliţele de pe raza 

comunei, pe care nu există beton asfaltic. Se va interveni în acest sens cu utilajele necesare şi cu piatra necesară 
reparării acestor străzi şi uliţe. 

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

 
 
 



 3

3. Aprobarea realizării unei punţi pietonale peste râul Buzăiel; 
 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Se propune de către unii consilieri locali să se procedeze la realizarea unui pod din tuburi, pe care se va 

putea trece cu maşina. Toţi ceilalţi consilieri locali sunt de acord cu această propunere, mai ales având în vedere 
avantajul economic al construirii unui asemenea pod, precum şi faptul că se va putea trece cu mijloace de 
transport pe el. 

Astfel, urmare a propuneriii făcute şi aprobate de către toţi consilierii locali, titlul proiectul de hotărâre şi, 
implicit al hotărârii, va fi ,,Aprobarea realizării unui pod din tuburi peste râul Buzăiel”. 

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

 
4. Aprobarea proiectului tehnic (P.T.), a detaliilor de execuţie (D.E.) şi însuşirea indicatorilor tehnico 

– economici pentru obiectivul de investiţii ,,Asfaltare drumuri în comuna Vama Buzăului, judeţul 
Braşov”; 

 
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Sunt prezentate în detaliu documentaţiile tehnico – economice întocmite de către S.C. Hidroget S.R.L. 

pentru acest obiectiv de investiţii. 
Se face specificarea faptului că, având în vedere fondurile alocate de la bugetul local pentru acest obiectiv 

de investiţii, anul acesta se va desfăşura procedura de licitaţie doar pentru o porţiune de 800 m din drumul din 
Vama de Sus. 

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

 
5. Aprobarea solicitării de către Asociaţia ,,Transhumnţa Vama Buzăului” a plăţilor obţinute în 

cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă, aferente anului 2013, pentru păşunile proprietate privată a 
Comunei Vama Buzăului; 

 
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este vorba despre plăţile obţinute în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă, aferente anului 2013, pentru 

păşunile proprietate privată a Comunei Vama Buzăului, păşuni aflate în concesiunea Asociaţiei ,,Transhumnţa 
Vama Buzăului”, astfel că această asociaţie este şi cea care va solicita aceste sume, iar aceste sume vor fi 
incluse în bugetul asociaţiei şi vor fi utilizate de către aceasta exclusiv pentru conservarea, întreţinerea, 
fertilizarea ş.a.m.d. a acestor păşuni. 

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

 
6. Aprobarea organizării evenimentului ,,Fiii Satului -  Vama Buzăului”;  

 
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Eevenimentul va avea loc în data de 6 mai 2013, iar ca şi propunere pentru decernarea titlului de ,,Fiu al 

satului” pentru anul acesta, este aceea de a se acorda tuturor consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al 
comunei Vama Buzăului, care au avut cel puţin un mandat, lucru cu care consilierii locali nu sunt de acord, 
urmând astfel ca acest titlu să nu mai fie acordat nici unei categorii de persoane anul acesta. 

În ceea ce priveşte titlul de ,,Cetăţean de onoare al comunei Vama Buzăului”, anul acesta nu sunt 
deocamdataă propuneri. 

Rămâne ca aceste detalii să fie stabilite în perioada imediat următoare. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate 

de voturi ,,pentru”. 
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7. 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 2013; 

 
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentată solicitarea făcută în acest sens Consiliului Local al comunei Vama Buzăului de către 

Şcoala Gimnazială Vama Buzăului, împreună cu tabelul privind detalierea cheltuielior de transport pentru 
fiecare persoană în parte. 

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

 
8. Aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridică şi reprezentare în faţa Curţii de Apel 

Braşov, în cadrul dosarului nr. 12109/62/2011; 
 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Sunt date detaliile necesare referitoare la acest dosar: părţile implicate, stadiul procesual, obiect dosar, 

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

de voturi ,,pentru”. 
 

9. Aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare; 
 
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este perezentat cazul, ancheta socială, referatul compartimentului de specialitate. 
Suma propusă a se acorda este în cuantum de 500 lei. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate 

de voturi ,,pentru”. 
 

10. Aprobarea modificărilor intervenite în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 
comunei  Vama Buzăului;  

 
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este indicat faptul că această hotărâre a fost dată şi anul trecut, însă din cauza unei erori de redactare, este 

necesar a fi adoptată o altă hotărâre în acest sens, cu abrogarea celei vechi. Este apoi arătată eroarea care trebuie 
rectificată. 

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

 
11. Aprobarea acordării cu titlu gratuit a lemnului de foc necesar încălzirii instituţiilor de pe raza 

Comunei Vama Buzăului pe perioada iernii 2013 – 2014; 
 
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu unanimitate 

de voturi ,,pentru”. 
 

12. Aprobarea prelungirii valabilităţii contractului de închiriere nr. 1138/05.05.2003 încheiat între 
Comuna Vama Buzăului şi Compania Naţională Poşta Română S.A.; 

 
Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentată solicitarea în acest sens făcută de către Compania Naţională Poşta Română S.A., precum 

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

de voturi ,,pentru”. 
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13. Aprobarea utilizării în anul 2013, a excedentului anual al bugetului local în sumă de 81,83 mii lei, 
pentru secţiunea de dezvoltare din cadrul bugetului local al Comunei Vama Buzăului; 

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

de voturi ,,pentru”. 
 

14. 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) Dl primar invită pe toţi consilierii locali să ia parte la adunarea generală a Asociaţiei ,,Transhumanţa 
Vama Buzăului”, care va avea loc duminică, data de 21.04.2013, la Căminul Cultural Vama Buzăului, 
precum şi de a lua parte la sărbătoarea ,,Fiii satului” care se va desfăşura în aceeaşi locaţie la data de 
06.05.2013. 

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 ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului din data de 
16.04.2013, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali şi celorlalţi invitaţi pentru participare 
şi pentru colaborarea la reuşita şedinţei. 

 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 Radu COMĂNIŢĂ 
                                                                                               SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                              Adrian – Constantin GĂITAN                                   


