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JUDEŢUL BRAŞOV 
COMUNA VAMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL 
 
   Încheiat astăzi vineri, 15 noiembrie 2013, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Vama 

Buzăului, la care participă 12 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie. 
Lipseşte nemotivat dl. consilier local Chiorean Ioan. 

Participă la şedinţa Consiliului Local al comunei Vama Buzăului, pe lângă viceprimarul comunei 
domnul Popica Ioan, şi secretarul comunei domnul Găitan Adrian – Constantin, d-na Bărăgan Corina Ana, în 
calitate de invitat. 

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 29.08.2013, procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 17.09.2013 şi 
procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 02.10.2013. 
Aceste procese verbale sunt aprobate cu unanimitate de voturi ,,pentru”.  

Preşedintele de şedinţă constată faptul că şedinţa este statutară şi dă cuvântul d-lui viceprimar 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, viceprimarul comunei este rugat să prezinte şi să supună spre 
aprobare ordinea de zi: 

  
1. Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru 

perioada Noiembrie 2013 – Ianuarie 2014; 
2. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului pe anul 

2013 – secţiunea de funcţionare şi secţiunea de devoltare, pe trimestrul IV; 
3. Aprobarea modificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului pe anul 

2013 – secţiunea de funcţionare, pe trimestrul IV; 
4. Aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei cu produse raţionalizate în caz de 

mobilizare şi război, la nivelul comunei Vama Buzăului; 
5. Aprobarea modificării art. 1 din conţinutul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama 

Buzăului nr. 72/28.10.2011; 
6. Aprobarea împodobirii localităţii Vama Buzăului cu ocazia sărbătorilor de iarnă; 
7. Aprobarea realizării unui pod pe uliţa ,,La Popescu”; 
8. Aprobarea încheierii unui contract de comodat între Comuna Vama Buzăului şi Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean Braşov; 
9. Aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 1405/07.06.2007; 
10. Aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de închiriere nr. 350/03.02.2010; 
11. Aprobarea acordării unor ajutoare de înmormântare; 
12. Diverse:  a) Diverse informări din partea Primarului Comunei Vama Buzăului;             

b) Analizarea cererii nr. 2687/09.09.2013 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. 

 
1. Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru 

perioada Noiembrie 2013 – Ianuarie 2014; 
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Viceprimarul comunei Vama Buzăului prezintă proiectul de hotărâre. 
Este propus dl. Drăgan Ionuţ Bogdan. 
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot şi este ales cu unanimitate de voturi ,,pentru” ca preşedinte 

de şedinţă pentru perioada mai sus menţionată. 
 

2. Aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului pe anul 
2013 – secţiunea de funcţionare şi secţiunea de devoltare, pe trimestrul IV; 

 
Viceprimarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul compartimentului de specialitate, referat în care sunt înscrise, detaliat, sumele 

care fac obiectul acestei rectificări, precum şi secţiunile bugetare şi capitolele bugetare care sunt rectificate. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 
 

3. Aprobarea modificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Vama Buzăului pe anul 
2013 – secţiunea de funcţionare, pe trimestrul IV; 

 
Viceprimarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul compartimentului de specialitate 
Sunt prezentate apoi, în detaliu, capitolele bugetare de la care sunt luate sumele care fac obiectul 

modificării, precum şi capitolele şi subcapitolele bugetare la care sunt duse aceste sume. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 
 

4. Aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei cu produse raţionalizate în caz de 
mobilizare şi război, la nivelul comunei Vama Buzăului; 

 
Viceprimarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Se trece apoi, la prezentarea detaliată a Programului de aprovizionare a populaţiei pe timpul stării de 

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

unanimitate de voturi ,,pentru”. 
 

5. Aprobarea modificării art. 1 din conţinutul Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama 
Buzăului nr. 72/28.10.2011; 

 
Viceprimarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Motivaţia iniţierii acestui proiect de hotărâre rezidă în faptul că, formularea utilizată în cuprinsul art. 1 

din hotărârea mai sus menţionată, nu este acceptată la nivelul autorităţilor de specialitate judeţene, astfel încât, 
pentru a putea fi pusă în aplicare, art. 1 din această hotărâre trebuie modificat în sensul reformulării. 

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

 
6. Aprobarea împodobirii localităţii Vama Buzăului cu ocazia sărbătorilor de iarnă; 

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

unanimitate de voturi ,,pentru”. 
 

7. Aprobarea realizării unui pod pe uliţa ,,La Popescu”; 
 
Viceprimarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
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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 comodat între Comuna Vama Buzăului şi Inspectoratul de 

Poliţie Judeţean Braşov; 
 
Viceprimarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Se dă citire apoi solicitării provenite de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov. 
Referitor la faptul că instituţia indicată mai sus solicită încheierea unui contract de comodat pe perioadă 

nedeterminată, domnii consilieri locali sunt de acord, însă cu introducerea unei clauze care să prevadă foarte 
clar faptul că, pentru motive bine justificate, Consiliul Local al comunei Vama Buzăului să poată denunţa 
unilateral acest contract. 

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

 
9. Aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de comodat nr. 1405/07.06.2007; 

 
Viceprimarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentată solicitarea provenită de la dl. dr. Dănciulescu Adrian. 
Se propune prelungirea acestui contract de comodat pentru perioada de 1 an. 
Toţi consilierii locali sunt de acord cu această propunere. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi ,,pentru”. 
 

10. Aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a contractului de închiriere nr. 350/03.02.2010; 
 
Viceprimarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Se dă citire cererii de prelungire adresate Consiliului Local de către dl. Iancu Marius Eusebiu, ajutor şef 

de post în cadrul Postului de Poliţie al comunei Vama Buzăului. 
Dl. viceprimar propune ca, având în vedere intenţiile solicitantului referitoare la realizarea unor investiţii 

în locuinţa care face obiectul acestui contract de închiriere, perioada pentru care să se aprobe prelungirea să 
fie mai mare de 1 an, respectiv să fie de 3 ani. 

Toţi consilierii locali sunt de acord cu această propunere, cu menţiunea ca acest contract de închiriere să 
poată fi reziliat de către Consiliul Local în mod unilateral, înainte de expirarea perioadei pentru care a fost 
prelungit, în cazul în care dl. Iancu Marius Eusebiu nu mai are calitatea de lucrător în cadrul Postului de 
Poliţie al comunei Vama Buzăului sau pentru alte motive bine justificate. 

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

 
11. Aprobarea acordării unor ajutoare de înmormântare; 

 
Viceprimarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Sunt prezentate solicitările, anchetele sociale şi referatul compartimentului de specialitate. 
Suma aprobată pentru a fi acordată solicitanţilor, cu titlu de ajutor de înmormântare, este de 500 lei 

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

unanimitate de voturi ,,pentru”. 
 

13. Diverse:  a) Diverse informări din partea Primarului Comunei Vama Buzăului;             
b) Analizarea cererii nr. 2687/09.09.2013 adresate Consiliului Local al comunei 
Vama Buzăului; 
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                       c) Eventuale probleme ridicate de către consilierii locali şi ceilalţi participanţi la 
şedinţa Consiliului Local al comunei Vama Buzăului.  

 
a) Dl. viceprimar face o prezentare a situaţiei lucrării de ,,Asfaltare drumuri în comuna Vama 

Buzăului, judeţul Braşov”, prezentare care se referă la stadiul lucrării, preţ, termene, etc. 
b) Se dă citire cererii mai sus menţionate, care este de fapt o plângere prealabilă adresată 

Consiliului Local de către dl. Bărăgan Ion şi d-na Bărăgan Corina Ana. După ce este citită 
această plângere şi după ce sunt făcute clarificările necesare, dl. viceprimar arată faptul că, pe 
hărţile vechi de cadastru, în acea zonă este figurat un drum cu literele DE. De asemenea, este 
menţionat faptul că hotărârea mai sus menţionată nu şi-a produs efectele juridice, deoarece nu a 
fost înaintată spre aprobare prin hotărâre de guvern. 
D-na Bărăgan Corina Ana susţine că acele hărţi nu sunt valabile, iar ceea ce este figurat pe ele 
nu sunt drumuri, ci simple linii, după care figurează pe flipchart o schiţă explicativă. 
Tot dânsa susţine că va chema un expert care să ,,citească” acele hărţi, deoarece consilierii locali 
şi salariaţii din cadrul primăriei nu o pot sau nu ştiu să facă acest lucru. 
Pe partea juridică, intervine dl. secretar care arată încă o dată faptul că hotărârea de consiliu 
local nu şi-a produs efectele juridice, deci domeniul public al Comunei Vama Buzăului este cel 
cuprins în Hotărârea de Guvern 972/2002, iar referitor la limita dintre două proprietăţi private, 
nici consiliul local şi nici primarul nu au nici o competenţă, sens în care, în situaţia în care d-na 
Bărăgan Corina Ana va mai avea probleme cu vecinii pe această temă, i se recomandă să se 
adreseze instanţei de judecată. 
D-na Bărăgan Corina Ana, intervine şi solicită ca o comisie din cadrul primăriei să se deplaseze 
din nou la faţa locului, pentru a constata unde este vechea albie a pârâului din acea zonă, dar şi 
pentru a constata faptul că vecinii dânsei au intrat cu limita de hotar peste proprietatea dânsei, 
luând în considerare şi amplasamentul vechii albii. 
Se arată încă o dată faptul că, atât timp cât d-na Bărăgan are carte funciară pe suprafaţa de teren 
respectivă, singura soluţie este formularea unei acţiuni la instanţa de judecată. 
Referitor la modificarea art. 1, lit. ,,a”, poz. 5 din HCL nr. 27/29.03.2012, domnii consilieri 
locali au luat la cunoştinţă de situaţia exactă din teren, doamna Bărăgan a luat la cunoştinţă de 
părerile exprimate de către consilierii locali. 

c)          Dl. Ionescu Daniel Nicolae ia cuvântul şi arată că în dreptul proprietăţii lui Anghel Liviu trebuie 
intervenit pentru consolidarea malului cursului de apă Dălghiu. 

 
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 
15.11.2013, mulţumeşte împreună cu viceprimarul comunei consilierilor locali şi celorlalţi invitaţi pentru 
participare şi pentru colaborarea la reuşita şedinţei. 

 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
             Ionuţ Bogdan DRĂGAN 
                                                                                               SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                              Adrian – Constantin GĂITAN                                  


