
JUDEŢUL BRAŞOV 
COMUNA V AMA BUZĂULUI 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi vineri, 31 iulie 2015, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Vama 
Buzăului, la care participă 11 consilieri din totalul de 13 consilieri locali în funcţie. 
Lipseşte nemotivat dl. consilier local Chiorean Ioan şi lipseşte motivat dl. consilier local Comăniţă Radu. 

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, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dl. primar propune suplimentarea ordinii de zi cu încă 
un punct, anume aprobarea documentajiei tehnico- economice aferentă obiectivului "Construire Grădiniţă 

în comuna Vama Buzăului - Anexe", motivul suplimentării fiind dat de faptul că dacă acest proiect de 
hotărâre nu este adoptat în cadrul acestei şedinţe, s-ar produce o întârziere foarte mare în realizarea investiţiei 
în sine, fapt ce ar conduce la imposibilitatea dării în folosinţă a Grădiniţei la data începerii anului şcolar 2015 
-2016. 
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi şi este aprobată cu unanimitate de voturi "pentru". 

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 29 iunie 2015; 

2. Aprobarea documentaţiei tehnico - economice aferentă obiectivului "Construire teren de sport în 
comuna Vama Buzăului"; 

3. Aprobarea modificării listei de investiţii aferentă bugetului local de venituri şi cheltuieli al 
Comunei Vama Buzăului, pe anul 2015; 

4. Aprobarea asocierii Comunei Vama Buzăului cu Comunele Prejmer, Teliu, Hărman şi Sânpetru în 
vederea constituirii Regiei Autonome a Pădurilor "ZfMBRUL VAMA BUZĂULUI" RA, pentru 
gospodărirea şi administrarea fondului forestier proprietatea asociaţilor; 

5. Aprobarea comasării (alipirii) imobilelor înscrise în C.F. 100735- Vama Buzăului, C.F. 100736-
Vama Buzăului şi C.F. 100738- Vama Buzăului, proprietate a Comunei Vama Buzăului; 

6. Aprobarea modului de valorificare şi a preţului de pornire a licitaţiei pentru materialul lemnos din 
partida nr. 77 - produse secundare, nr. 78 - produse principale şi nr. 80 - produse secundare; 

7. Aprobarea contractului de asistenţă juridică şi reprezentare în faţa Judecătoriei Braşov, înregistrat 
la Primăria Vama Buzăului cu nr. 3584/30.06.2015; 

8. Aprobarea contractului de asistenţă juridică şi reprezentare în cadrul Dosarului nr. 
17935/197/2014, înregistrat la Tribunalul Braşov; 

9. Aprobarea contractului de asistenţă juridică şi reprezentare în faţa Judecătoriei Braşov, înregistrat 
la Primăria Vama Buzăului cu nr. 3918/24.07.20 15; 

10. Aprobarea acordării unui sprijin financiar; 



11. Aprobarea documentaţiei tehnica- economice aferentă obiectivului "Extindere reţea de distribuţie 
a apei în satul Buzăiel, comuna Vama Buzăului, judeţ Braşov"; 

12. Diverse: 
a) Diverse informări din partea Primarului comunei Vama Buzăului; 
b) Informare din partea primarului comunei Vama Buzăului cu privire la stadiul de realizare 

a obiectivelor din lista de investiţii aferentă anului 2015; 
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 29 iunie 2015; 

Secretarul comunei prezintă procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Vama 
Buzăului din data de 29 iunie 2015. 

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

"
pentru". 

2. Aprobarea documentaţiei tehnica- economice aferentă obiectivului "Construire teren de sport în 
comuna Vama Buzăului"; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul compartimentului de specialitate. 
Este apoi prezentată documentaţia tehnică în detaliu, inclusiv cu indicarea clară a amplasamentului 

terenului de sport, după care este prezentată documentaţia economică, cu indicarea valorii investiţiei. Se 
propune şi se aprobă (având în vederea valoarea investiţiei) ca achiziţia lucrării să se deruleze prin procedura 
atribuirii directe. 

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

"
pentru". 

3. Aprobarea modificării listei de investitii aferentă bugetului local de venituri şi cheltuieli al 
Comunei Vama Buzăului, pe anu1 2015; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul compartimentului contabilitate. 
Motivul pentru care este necesar a fi modificată lista de investiţii constă în crearea posibilităţii de 

realizare a investiţiei pentru care s-a aprobat documentaţia tehnica - economică de la puntcul 2. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi 
"

pentru". 

4. Aprobarea asocierii Comunei Vama Buzăului cu Comunele Prejmer, Teliu, Hărman şi Sânpetru în 
vederea constituirii Regiei Autonome a Pădurilor "ZIMBRUL VAMA BUZĂULUI" RA, pentru 
gospodărirea şi administrarea fondului forestier proprietatea asociaţilor; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
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Sunt amintite dezbaterile avute pe această temă în cadrul şedinţelor anterioare ale Consiliului Local al 
comunei Vama Buzăului. 

Sunt apoi prezentate prevederile legale în domeniu care privesc condiţiile în care se poate înfiinţa o regie 
autonomă- ocol silvic. 

Se dă apoi citire Contractului de asociere, Actului constitutiv şi Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al regiei, cu explicaţiile necesare acolo unde este cazul, sau unde apar neclarităţi, astfel încât 
fiecare consilier local să înţeleagă exact mecanismul de înfiinţare şi apoi de funcţionare a Regiei Autonome a 
Pădurilor "ZIMBRUL V AMA BUZĂULUI" RA. 

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

5. Aprobarea comasării (alipirii) imobilelor înscrise în C.F. 100735 - Vama Buzăului, C.F. 100736-
Vama Buzăului şi C.F. 100738-Vama Buzăului, proprietate a Comunei Vama Buzăului; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Practic, în momentul acesta, pentru a putea fi realizat drumul în acest parc eco-turistic, către primele 

unităţi locative ce se construiesc, este nevoie de o comasare a imobilelor menţionate mai sus, urmând ca 
ulterior să se realizeze o dezlipire care să corespundă şi cu configuraţia drumului ce se construieşte. 

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

6. Aprobarea modului de valorificare şi a preţului de pornire a licitaţiei pentru materialul lemnos din 
pattida nr. 77 -produse secundare, nr. 78 - produse principale şi nr. 80 -produse secundare; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Sunt prezentate adresele provenite de la Ocolul Silvic Teliu, precum şi actele de punere în valoare 

pentru aceste partizi. 
Pentru partida nr. 78, dl. consilier local Gal O liviu propune ca preţul de pornire a licitaţiei să fie de 1 80 

lei/m.c., în timp ce dl. consilier local Ionescu Daniel Nicolae propune preţul de 200 lei/m.c .. Se supune la vot 
şi se aprobă preţul de pornire a licitaţiei pentru partida nr. 78 de 200 lei/m.c .. 

Pentru partida nr. 77 consilierii locali consideră că este în regulă ca lemnul să fie exploatat şi valorificat 
astfel cum este propus în adresa Ocolului Silvic Teliu. 

Pentru partida nr. 80, dl. consilier local Gal Oliviu propune ca preţul de pornire a licitaţiei să fie de 160 
lei/m.c., preţ care este şi aprobat de către toţi consilierii locali. 

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

7. Aprobarea contractului de asistenţă juridică şi reprezentare în faţa Judecătoriei Braşov, înregistrat 
la Primăria Vama Buzăului cu nr. 3584/30.06.2015; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat contractul, părţile din dosar, obiectul procesului şi preţul contractului. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 

8. Aprobarea contractului de asistenţă juridică şi reprezentare în cadrul Dosarului nr. 
17935/197/2014, înregistrat la Tribunalul Braşov; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat contractul, părţile din dosar, obiectul procesului şi preţul contractului. 
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Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 
unanimitate de voturi "pentru". 

9. Aprobarea contractului de asistenţă juridică şi reprezentare în faţa Judecătoriei Braşov, înregistrat 
la Primăria Vama Buzăului cu nr. 3918/24.07.2015; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat contractul, părţile din dosar, obiectul procesului şi preţul contractului. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 

10. Aprobarea acordării unui sprijin financiar; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul compartimentului de specialitate şi rezultatul anchetei sociale. 
Având în vedere situaţia materială a solicitantei, starea de sănătate a acesteia ce rezultă din documentele 

medicale anexate cererii, se propune ca suma acordată să fie de 1.500 lei. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 

11. Aprobarea documentaţiei tehnica- economice aferentă obiectivului "Extindere reţea de distribuţie 
a apei în satul Buzăiel, comuna Vama Buzăului, judeţ Braşov"; 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul compartimentului de specialitate, după care este prezentată în detaliu 

documentaţia tehnico- economică pentru obiectivul de investiţii arătat mai sus. 
Nemaifiind obiecţiuni sau neclarităţi, se supune la vot proiectul de hotărâre şi este aprobat cu 

unanimitate de voturi "pentru". 

12. Aprobarea documentaţiei tehnica 
comuna Vama Buzăului- Anexe"; 

economice aferentă obiectivului "Construire Grădiniţă în 

Primarul comunei prezintă proiectul de hotărâre. 
Este prezentat referatul compartimentului de specialitate, după care este prezentată în detaliu 

documentaţia tehnica - economică pentru obiectivul de investiţii arătat mai sus. 
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) Informare din partea primarului comunei Vama Buzăului cu privire la stadiul de realizare 

a obiectivelor din lista de investiţii aferentă anului 2015; 
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) În data de 18 octombrie 2015 se va prezenta studiul ecologic al comunei Vama Buzăului de către 
investitorii olandezi şi va avea loc un concert susţinut de Tudor Gheorghe .. 
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b) Dl. Primar prezintă în detaliu stadiul de realizare al fiecărui obiectiv de investiţii, inclusiv a 
achiziţiilor de imobile efectuate şi a proiectelor culturale derulate. 

c) Nu sunt. 
d) 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 
31.07.2015, mulţumeşte împreună cu primarul comunei consilierilor locali pentru participare şi pentru 
colaborarea la reuşita şedinţei. 

PREŞEDINTE DE ŞED 
lo�q 

SECRETARUL COMUNEI, 
Adrian -Constantin GĂIT AN 

(/,2 ' 
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