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                      JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
                          07.02.2022 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi 07.02.2022 

 
 

 Astăzi data de mai sus are loc şedinţa extraordinară  a Consiliului Local al comunei Valea Râmnicului 
pe luna februarie a.c. şedinţa ce are loc în sediul  primăriei comunei, convocată de primarul comunei Valea 
Râmnicului prin Dispoziţia nr. 39/2022. 

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 extraordinară de astăzi un numar de  15 consilieri. 

Se supune la vot procesul – verbal al şedinței ordinare din 25.01.2022 și se aprobă în unanimitate.  
În continuare președintele de ședință dă citire ordinei de zi :    

-proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2022; 
-proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2022;  
-proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea 
Râmnicului, județul Buzău; 
-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  aprobarea bugetului local al comunei 
Valea Râmnicului pe anul 2022.  

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că proiectul bugetului local al comunei Valea 
Râmnicului pe anul 2021, întocmit în baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, cuprinde 
resursele financiare mobilizate la dispoziţia administraţiei locale şi repartizarea acestora pentru realizarea în 
condiţii corespunzătoare a actiunilor privind autoritatea publică locală, alte servicii generale, transferuri cu 
caracter general, apărare ordine publică şi siguranţă naţională, învăţământ, sănătate, cultură şi religie, asistenţă 
socială, locuinţe şi servicii de dezvoltare publică, agricultură, transporturi şi alte acţiuni economice. 
 La întocmirea proiectului de buget s-a avut în vedere dimensionarea cheltuielilor bugetare la nivelul 
resurselor financiare.  

Bugetul local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2022 este constituit pe cele două secțiuni: secţiunea 
de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare.  

Bugetul local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2022 se stabileşte la venituri în sumă de 10.416,94 
mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 10.909,94 mii lei, cu un deficit în sumă de 493 mii lei, prezentat pe capitole, 
subcapitole și paragrafe.    

Bugetul Secţiunii de funcţionare se stabileşte la venituri în sumă de 5.294,94 mii lei, iar la cheltuieli în 
sumă de 5.294,94  mii lei. 

Bugetul Secţiunii de dezvoltare se stabileşte la venituri în sumă de 5.122 mii lei, iar la cheltuieli în sumă 
de 5.615  mii  lei. 

Deficitul secțiunii de dezvoltare în sumă de 493 mii lei se acoperă din excedentul anilor precedenți. 
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            Față de cele prezentate, vă supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2022. 

Am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl suspun dezbaterii și aprobării dumneavoastră.  
 Domnul Consilier Apostoiu Cristea : 
Cunoștem situația bugetului local de la ședința de comisie. Consider că este un buget bine întocmit, acoperă 
toate necesitățile atât de funcționare cât și de dezvoltare. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.  
Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind aprobarea Programului anual al 

achizițiilor publice pe anul 2022. 
Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că programul anual al achiziţiilor publice 

pentru anul 2022 a fost elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.  

Astfel, compartimentul intern specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publică, a elaborat 
programul anual al achiziţiilor publice, pe baza referatelor de necesitate comunicate de celelalte compartimente 
din cadrul autorității contractante. Conform art.12 alin.3 din H.G. 395/2016, autoritatea contractantă are 
obligaţia de a ține cont de :  
1) necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări; 
2) gradul de prioritate a necesităţilor; 
3) anticipările cu privire la sursele de finanţare ce urmează a fi identificate; 

Programul anual al achiziţiilor publice trebuie să cuprindă cel puţin informaţii referitoare la: 
a) obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; 
b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV); 
c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit ca rezultat al derulării unui proces de 
achiziţie, exprimată în lei, fără TVA; 
d) sursa de finanţare; 
e) procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziţie; 
f) data estimată pentru iniţierea procedurii; 
g) data estimată pentru atribuirea contractului; 
h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline. 

În virtutea atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare şi având în vedere necesitatea asigurării unui 
calendar al procedurilor de achiziţii publice ce vor fi iniţiate în cursul anului 2022, am dispus elaborarea 
programului anual al achiziţiilor publice, în care au fost inlcuse achiziţiile preconizate a se efectua de către 
personalul cu atribuţii în acest domeniu. Programul a fost conceput ţinându-se cont de strategia de dezvoltare a 
comunei Valea Râmnicului, de proiectele tehnice elaborate, respectarea programelor de implementare a 
proiectelor cu finanţare externă, precum şi de necesităţile obiective de bunuri şi servicii ale instituţiilor publice 
din localitate.        

Autoritatea contractantă, prin compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor, are obligaţia de 
a ţine evidenţa achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, ca parte a strategiei anuale de achiziţii publice. 

Programul achiziţiilor poate fi modificat şi completat în cursul anului, în funcţie de realizările bugetului 
local, eventuale alte venituri atrase la buget, necesitatea executării unor lucrări de urgenţă, etc.    

Am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl suspun dezbaterii și aprobării dumneavoastră.  
 Doamna consilier : Gherghe Adriana: 
Proiectul a fost analizat în ședința de comisie, mai mult cine a fost interesat a putut stuia materialele puse la 
dispoziție ori pe site-ul unității.   

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.  
Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind  hotărâre privind  aprobarea bugetului 

Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău. 
Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că proiectul bugetului Serviciului Public de 

Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău, întocmit în baza prevederilor Legii nr.273/2006 
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privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.317/2021 a bugetului 
de stat pe anul 2022.  
 La întocmirea proiectului de buget s-a avut în vedere dimensionarea cheltuielilor bugetare la nivelul 
resurselor financiare.  

Bugetul Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău, se stabiliște la 
venituri  în sumă de 912,85 mii lei și la cheltuieli în sumă de 912,85 miilei. 

Finanţarea cheltuielilor de operare necesare funcţionării şi exploatării serviciului se asigură prin 
încasarea de la utilizatori, pe baza facturilor emise de "Serviciului Public de Gospodarie Comunală Valea 
Râmnicului", a contravalorii serviciilor furnizate și alocații bugetare conform cu prevederile legale în vigoare 
            Față de cele prezentate, vă supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind Serviciului 
Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău.  

Am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl suspun dezbaterii și 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, 
                       Pîrvu Gheorghe                                                                 Jr. Ionuţ Şerbu    
 


