
JUDEŢUL BRAŞOV 

COMUNA V AMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi marţi, 31 martie 2015, 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. 

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 procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului 

din data de 24 februarie 2015; 
2. Alegerea preşedintelui de şedinţă al ~onsiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada 

Aprilie 2015 - Iunie 2015; 
3. Aprobarea modificărilor şi completărilor inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 

Comunei Vama Buzăului; 
4. Aprobarea planului de achiziţii aferent anului 2015, la nivelul Comunei Vama Buzăului; 
5. Aprobarea actului adiţional nr. 4 la contractul de administrare nr. 183/23.02.2004 încheiat de 

Ocolul Silvic Teliu -Direcţia Silvică Braşov cu Comuna Vama Buzăului; 

6. Aprobarea balanţei de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, întocmită de către Ocolul Silvic Teliu în 
baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului; 

7. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015, întocmit de către Ocolul Silvic Teliu în 
baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului; 

8. Aprobarea modificării pct. B3 din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 85/18.12.2014 a Consiliului Local 
al comunei Vama Buzăului; 

9. Aprobarea completării Hotărârii nr. 23/24.02.2015 a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului; 
10. Aprobarea însuşirii de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului a Deciziei nr. 

89/27/25 .02.2015, emisă de Camera de Conturi a Judeţului Braşov; 
11. Aprobarea acordării cu titlu gratuit a unei cantităţi de material lemnos pentru construcţii 

Parohiilor Ortodoxe de pe raza comunei Vama Buzăului; 

12. Diverse: 
a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului ; 

b) Consultare asupra construirii unei pensiuni în zona Urlătoare; 
c) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului; 

d) 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. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului 
din data de 24 februarie 2015; 

Secretarul comunei prezintă procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama 
Buzăului din data de 24 februarie 2015. 

Neexistând obiecţiuni faţă de cele înscrise în acest proces verbal, se supune la vot şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi " pentru". 

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

Aprilie 20 15 - Iunie 2015; 

Este propus dl. consilier local Zaharie Ionel. 
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot şi este ales cu unanimitate de voturi "pentru" ca preşedinte 

de şedinţă pentru perioada Aprilie 2015- Iunie 2015, dl. Zaharie Ionel. 

3. Aprobarea modificărilor şi completărilor inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 

Comunei Vama Buzăului; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat apoi referatul întocmit de compartimentul de specialitate. 
Se face specificarea faptului că modificările intervenite în inventarul domeniului public al Comunei 

Vama Buzăului se referă la valorile unor bunuri, iar completările se referă Ia bunurile nou achiziţionate de 
către Comuna Vama Buzăului. 

Astfel, dl. primar prezintă apoi în detaliu fiecare poziţie din domeniul public care suferă modificări, 
precum şi completarea din acest inventar al domeniului public. 

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

4. Aprobarea planului de achiziţii aferent anului 2015, Ia nivelul Comunei Vama Buzăului; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul întocmit de compartimentul de specialitate. 
Este amintit faptul că acest plan de achiziţii practic a fost dezbătut şi aprobat şi o dată cu aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Vama Buzăului pentru anul 2015. 
Se trece apoi Ia prezentarea în detaliu a planului de achiziţii pentru anul 2015. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune Ia vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi " pentru". 

5. Aprobarea actului adiţional nr. 4 la contractul de administrare nr. 183/23.02.2004 încheiat de 

Ocolul Silvic Teliu -Direcţia Silvică Braşov cu Comuna Vama Buzăului; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul compartimentului de specialitate. 
Este apoi prezentat contractul de administrare iniţial, actele adiţionale ulterioare, după care se dă citire 

noului act adiţional supus dezbaterii şi aprobării. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi " pentru". 
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6. Aprobarea balanţei de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, întocmită de către Ocolul Silvic Teliu în 

baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentată balanţa de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, întocmită de Ocolul Silvic Teliu în baza 

contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 

7. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015, întocmit de către Ocolul Silvic Teliu în 
baza contractului de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat bugetul preliminat pentru anul 2015, întocmit de Ocolul Silvic Teliu în baza contractului 

de administrare încheiat cu Comuna Vama Buzăului. 
Dl. primar propune ca nici o partidă aflată în proprietatea Comunei Vama Buzăului să nu fie 

valorificată, până ce Consiliul Local al comunei Vama Buzăului nu aprobă prin hotărâre preţul de pornire a 
licitaţiei şi modalitatea de valorificare a materialului lemnos. 
Toţi consilierii locali sunt de acord cu această propunere, drept pentru care în cuprinsul hotărârii prin care se 
aprobă bugetul preliminat pentru anul2015, vor fi introduse două amendamente, astfel: 

• nici o partidă aflată în proprietatea Comunei Vama Buzăului să nu fie valorificată, până ce 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului nu aprobă prin hotărâre preţul de pornire a 
Iicitaţiei şi modalitatea de valorificare a materialului Iemnos, şi 

• când se va licita o partidă aflată în proprietatea Comunei Vama Buzăului, Consiliul Local 
al comunei Vama Buzăului să fie înştiinţat în acest sens, iar licitaţie să aibă loc Ia sediul 
Consiliului Local. 

De asmenea, dl. primar propune, şi toţi consilierii locali sunt de acord, ca paza percepută de Ocolul 
Silvic Teliu pentru păşune să fie Ia jumătatea valorii din taxa percepută pentru paza pădurii. Se menţionează 
faptul că se va urmări în continuare încasarea impozitului pentru terenul extravilan care aparţine altor unităţi 
administrativ teritoriale, se află pe raza U.A.T. Comuna Vama Buzăului şi sunt în administrarea unui ocol 
silvic sau concesionat unei asociaţii. 

Dl. primar aminteşte apoi de discuţia avută Ia sediul Primăriei comunei Vama Buzăului cu reprezentanţi 
ai ocoalelor silvice din zonă, ai Direcţiei Silvice Braşov şi I.T.R.S.V. Braşov pe tema modului de exploatarea 
materialului lemnos pe raza U.A.T. Comuna Vama Buzăului. În acest sens sunt prezentate hotărârile 
Consiliului local al comunei Vama Buzăului referitoare la aprobarea taxei de rampă şi a taxei de 5 Iei/m.c. de 
material exploatat pentru utilizarea drumurilor, taxe care trebuie să fie încasate. 

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

8. Aprobarea modificării pct. B3 din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 85/18.12.2014 a Consiliului Local 
al comunei Vama Buzăului; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Legislaţia în ceea ce priveşte certificatele de producător s-a schimbat, în sensul că la sfârşitul anului 

2014 a fost adoptată o nouă lege în acest domeniu, Legea nr. 145/2014, lege prin care locul certificatelor de 
producător este luat de atestatul de producător şi carnetul de comercializare a produselor agricole. Astfel, este 
nevoie ca şi taxa pentru eliberarea documentelor menţionate anterior să fie modificată, sens în care se propune 
taxa de 50 lei pentru eliberarea atestatului de producător, taxa de 50 lei pentru eliberarea carnetului de 
comercializare a produselor agricole şi taxa de 40 lei pentru vizarea semestrială a atestatului de producător. 

Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi "pentru". 
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9. Aprobarea completării Hotărârii nr. 23/24.02.2015 a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul compartimentului de specialitate şi adresa nr. 3409119.03.2015 provenită de la 

Instituţia Prefectului Braşov, adresă prin care se solicită completarea acestei hotărâri cu menţionarea cantităţii 
de material Iemnos acordat fiecărei instituţii. 

Este prezentată anexa Ia proiectul de hotărâre care cuprinde cantităţile de material lemnos acordat 
instituţiilor de pe raza comunei Vama Buzăului, în sezonul rece 2014-2015. 

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

10. Aprobarea însuşirii de către Consiliul Local al comunei Vama Buzăului a Deciziei nr. 
89/27/25.02.2015, emisă de Camera de Conturi a Judeţului Braşov; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul compartimentului de specialitate. 
Se dă apoi citire Deciziei nr. 89/27/25.02.2015, emisă de Camera de Conturi a Judeţului Braşov. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune Ia vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 

11. Aprobarea acordării cu titlu gratuit a unei cantităţi de material lemnos pentru construcţii 

Parohiilor Ortodoxe de pe raza comunei Vama Buzăului; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Se dă citire cererilor provenite de la Parohiile Ortodoxe prin care se solicită acordarea unor cantităţi de 

materiallemnos pentru construcţii. 
Dl. primar propune ca să fie aprobată acordarea unei cantităţi de 100 m.c. material lemn os pentru 

construcţii, material care va fi împărţit între Parohii în funcţie de necesităţi şi de lucrările ce vor fi realizate. 
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". 

12. Diverse: 
a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului; 
b) Consultare asupra construirii unei pensiuni în zona Urlătoare; 
c) Analizarea cererilor adresate Consiliului Local al comunei Vama Buzăului; 
d) Eventuale probleme ridicate de către consilierii locali şi ceilalţi participanţi la şedinţa 

Consiliului Local al comunei Vama Buzăului; 

a) Nu sunt. 
b) Este prezentată situaţia de fapt: amplasamentul terenului, suprafaţa, categoria de folosinţă, 

documentele de proprietate, documentele de urbanism şi intenţia proprietarilor referitoare Ia ce 
doresc să construiască. După prezentarea obiectivului proprietarilor, dl. primar întreabă pe consilierii 
locali dacă sunt de acord cu executarea acestei construcţii în acea zonă? Consilierii locali îşi exprimă 
dezacordul faţă de acest proiect, considerând că acea zonă trebuie să rămână neafectată de 
construcţii. Rămâne de văzut pe viitor ce măsuri trebuie luate şi pot fi luate, legal, în acest sens. 

c) Nu sunt. 
d) Nu sunt. 
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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 
31.03.2015, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare şi pentru 
colaborarea la reuşita şedinţei. 

SECRETARUL COMUNEI, 
Adrian -Consta tin GĂIT AN 

? 
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