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PROCES-VERBAL 
Incheiat astăzi 10.08.2021 

 
 

 Astăzi data de mai sus are loc şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Valea Râmnicului pe 
luna august a.c. şedinţa ce are loc în sediul  primăriei comunei, convocată de primarul comunei Valea 
Râmnicului prin Dispoziţia nr. 81/2021. 

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

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  14 consilieri.   
Absenți : Radu Cristina Florentina  

Se supune la vot procesul – verbal al şedinței ordinare din 26.07.2021 și se aprobă în unanimitate.  
În continuare președintele de ședință dă citire ordinei de zi :    

-proiect de hotărâre privind amenajarea unor spații pentru depozitarea deșeurilor voluminoase: textile, anvelope 
uzate, deșeuri electrocasnice, electrice și electronice, precum și amenajarea unei rampe pentru depozitarea 
deșeurilor provenite din construcții și demolări;  
-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 amenajarea unor spații pentru 
depozitarea deșeurilor voluminoase: textile, anvelope uzate, deșeuri electrocasnice, electrice și electronice, 
precum și amenajarea unei rampe pentru depozitarea deșeurilor provenite din construcții și demolări. 

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că în urma controlului efectuat de Garda de 
mediu Buzău și conform procesului verbal de control avem obligația ca de îndată să procedăm la amenajarea 
unor spații pentru depozitarea deșeurilor voluminoase: textile, anvelope uzate, deșeuri electrocasnice, electrice 
și electronice, precum și amenajarea unei rampe pentru depozitarea deșeurilor provenite din construcții și 
demolări. 
 Având în vedere că pe raza comunei deținem o clădire în satul Oreavul în care nu desfășurăm nicio 
activitate propun să o amenajăm pentru depozitarea tempoară a deșeurilor voluminoase. În zona satului Rubla 
punctul Motor avem posibilitatea de amenajare temporară a unei rampe pentru depozitarea deșeurilor provenite 
din construcții și demolări.  
 Pentru viitor trebuie să  achiziționăm un concasor pentru distrugerea materialelor provenite din demolări 
și reutilizarea acestuia. 
 Am iniţiat proiectul de hotărâre  pe care  îl supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră. 
Doamna Oancea Marilena – responsabil de mediu explică în detaliu în ce constă prezentul proiect de hotărâre. 

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, 
                        Spiridon Vasile                                                                  Jr. Ionuţ Şerbu    


