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                      JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
                          21.12.2021 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astăzi 21.12.2021 

 
 

 Astăzi data de mai sus are loc şedinţa de îndată  a Consiliului Local al comunei Valea Râmnicului pe 
luna decembrie a.c. şedinţa ce are loc în sediul  primăriei comunei, convocată de primarul comunei Valea 
Râmnicului prin Dispoziţia nr. 136/2021. 

La şedinţa Consiliului local Valea Râmnicului din partea unutății participă domnul Marian Galbenu – 
primar și Ionuţ Şerbu – secretar general. 

Ședința Consiliului local Valea Râmnicului se desfășoară cu respectarea tuturor măsurilor pentru 
prevenirea infectării cu coronavirus (COVID-19). 

Secretarul general al comunei  Valea Râmnicului  anunţă prezenţa, arătând că din totalul celor 15 
consilieri în funcţie, participă la şedinţa de îndată de astăzi un numar de  15 consilieri. 

Se supune la vot procesul – verbal al şedinței extraordinare din 14.12.2021 și se aprobă în unanimitate.  
În continuare președintele de ședință dă citire ordinei de zi :    

-proiect de hotărâre privind   rectificarea a VI – a  bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2021; 
-alte probleme ale activităţii curente. 
-Iniţiator – Galbenu Marian – primarul comunei.      
     Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă în unanimitate.  

Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind   rectificarea a VI – a  bugetului local al 
comunei Valea Râmnicului pe anul 2021. 

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că proiectul de hotărâre privind rectificarea a 
VI a a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2021 a fost inițiat ca urmare a  modificării: 

- La partea de venituri, conform Hotărârii de Guvern nr. 1264/2021 și adresa Consiliului Județean 
nr.19664/16.12.2021 a unor indicatori, dupa cum urmeaza: 

 
1. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021 (11.02.06) pentru 

trimestrul IV o suplimentare cu suma de 250 mii lei, conform HG 1264/2021; 
2. Sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean (04.02.05) pentru trimestrul IV o 

suplimentare cu suma de 20 mii lei, conform adresei nr 19664/16.12.2021; 
 
-  la partea de cheltuieli a unor indicatori, după cum urmează: 
 

CAPITOLUL 51.02. – “AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE ” 
 
            Se aprobă modificarea prevederilor la: 

-  Subcapitolul 51.01.03. -“Autorități executive” : 
o Titlul 20 “ Bunuri și servicii” : 

 Alineat 20.30.02 pentru trimestrul IV prin suplimentare cu suma de 5 mii lei; 
 

CAPITOLUL 70.02. – “LOCUINȚE,  SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ ” 
 

Se aprobă modificarea prevederilor la: 
- Subcapitolul 70.06.00. -“Iluminat public și electrificări rurale” : 
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o Titlul 20 “Bunuri și servicii” : 
 alineat 20.01.03 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 10 mii lei; 

 
- Subcapitolul 70.07.00. -“Alimentare cu gaze naturale în localități” : 

o Titlul 71 “Cheltuieli de capital” : 
 alineat 71.01.30 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 255 mii lei; 

Am iniţiat proiectul de hotărâre  pe care  îl supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.  
Nemaifiind discuţii şedinţa se încheie. 
Drept pentru care s-a încheiat procesul-verbal.  
 

                          Președinte,                                                                                        Secretar general, 
                  Moise Florin – Grigore                                                                 Jr. Ionuţ Şerbu    
 
 
 


