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                      JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
                          12.05.2021 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astăzi 12.05.2021 

 
 
 Astăzi data de mai sus are loc şedinţa extraordinară  a Consiliului Local al comunei Valea Râmnicului 
pe luna mai a.c. şedinţa ce are loc în sediul  Căminului Cultural Valea Râmnicului, convocată de primarul 
comunei Valea Râmnicului prin Dispoziţia nr. 50/2021. 

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

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;  
Se supune la vot procesul – verbal al şedinței ordinare din 13.04.2021 și se aprobă în unanimitate.  
În continuare președintele de ședință dă citire ordinei de zi :    

-proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „AMPLASARE STAȚIE ASFALT ȘI 
BIROURI” sat Oreavul, comuna  Valea  Râmnicului, judeţul Buzău; 
-proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de 
transport public pe raza de competență a Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din 
Râmnicu Sărat – ATRAS, pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii 
Serviciului de transport public local de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 
1370/2007, în forma actualizată, a modalității de gestiune a acestui serviciu public și a proiectului contractului 
de delegare a  gestiunii Serviciului de transport public local; 
-proiect de hotărâre privind înființarea unor platforme temporare pentru depozitarea resturilor vegetale pe raza 
comunei Valea Râmnicului, județul Buzău;  
     Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă în unanimitate.  

Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
„AMPLASARE STAȚIE ASFALT ȘI BIROURI” sat Oreavul, comuna  Valea  Râmnicului, judeţul Buzău. 

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că  avizarea şi aprobarea documentaţiilor de 
amenajare a teritoriului şi de urbanism se fac de către autorităţile şi organismele centrale şi teritoriale interesate. 

Pot fi introduse în intravilanul localităţilor şi unele terenuri din extravilan, numai în condiţii temeinic 
fundamentate pe baza de planuri urbanistice zonale - PUZ - aprobate potrivit legii.  

Doamna Ralea Ana-Maria administrator al S.C. VULCANI RAL TRANZIT S.R.L. beneficiar al lucrării 
Plan Urbanistic Zonal „AMPLASARE STAȚIE ASFALT ȘI BIROURI” sat Oreavul, comuna  Valea  
Râmnicului, judeţul Buzău, solicită aprobarea documentației deoarece  în Certificatul de urbanism este indicat 
necesitatea elaborării unui PUZ. 

Investiţia se va realiza pe terenul proprietatea beneficiarilor în suprafață de 4000 mp conform Actului de 
alipire  nr. 1550 din 30.10.2020, situat în tarlaua 17, parcela140,  nr. cadastral  27030. 

S-a aplicat procedura de consultare a populaţiei, proiectul de hotărâre a fost afişat, inclusiv PUZ-ul și   s-a 
constatat că nu au fost înregistrate obiecţiuni, fapt ce a condus la emiterea Avizului tehnic. 

Avizul tehnic nr.7 din 23.04.202021 are la bază Certificatul de urbanism nr. 76 din 28.10.2020, eliberat de 
Comuna Valea Râmnicului,  
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În baza certificatului de urbanism au fost eliberate şi toate avizele necesare documentaţiei pentru Planul 
Urbanistic Zonal „AMPLASARE STAȚIE ASFALT ȘI BIROURI” sat Oreavul, comuna  Valea  
Râmnicului, judeţul Buzău. 

Am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl suspun dezbaterii și aprobării dumneavoastră.  
Domnul Dibu Adrian – inspector  prezintă consilierilor în detaliu în ce constă prezentul proiect de 

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

privind delegarea gestiunii serviciului de transport public pe raza de competență a Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS, pentru fundamentarea și stabilirea 
soluțiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de călători în conformitate cu 
prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, în forma actualizată, a modalității de gestiune a acestui 
serviciu public și a proiectului contractului de delegare a  gestiunii Serviciului de transport public local. 

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând în conformitate cu prevederile art.7 alin.1 lit.e 
din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare : ,,Organizarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice trebuie să asigure îndeplinirea 
obligaţiilor de serviciu public definite potrivit următoarelor exigenţe/cerinţe fundamentale, şi anume …..e) 
transparenţă decizională şi protecţia utilizatorilor”, coroborat cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 
1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de 
transport de călători pe calea ferată și rutier și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 
(JO L 315/2007), denumit în continuare "Regulamentul (CE) 1370/2007"  

Raportat la:  
-prevederile art.3, art.22, art.30, alin.1, alin.2 lit.a, art.37 alin.1 și 22, ale Legii 92/2007 a serviciilor de 

transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; 
-prevederile art.8 alin.3 lit. d, art.10 alin. 1 și alin. 4, art.22 alin.3, art. 28 alin. 2 din Legea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
-prevederile Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic; 
-prevederile H.G.  nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020; 

-Prevederile O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Prevederile O.G. nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul 

transportului rutier și pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-Prevederile O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport 
rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, republicată; 

-Prevederile OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în  domeniul ajutorului de stat, precum și 
pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile Ordinului nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea 
transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local; 

 Avand în vedere: 
- Prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 

octombrie 2007 privind serviciile publice de transport de călători pe calea ferată și rutier și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 (JO L 315/2007), denumit în continuare "Regulamentul (CE) 
1370/2007"; 
- Prevederile HCL Valea Râmnicului privind  constituirea/aderarea la Asociaţia de  Dezvoltare  

Intercomunitară de utilităţi  publice  pentru serviciul  de transport public local ,,ATRAS”; 
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- Prevederile HCL Valea Râmnicului privind aprobarea actualizarii Statutului Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară a Transportului Public din Rm. Sărat-ATRAS; 
- Adresa nr. 767/28.04.2021  a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din 

Ramnicu  Sărat-ATRAS; 
Față de considerentele anterior menționate, în baza prevederilor art.136, alin.1 din O.U.G nr.57/2019 

privind Codul administrativ, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind 
delegarea gestiunii serviciului de transport public pe raza de competenta a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS pentru fundamentarea și stabilirea 
soluțiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de călători în conformitate cu 
prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, în forma actualizată, a modalității de gestiune a acestui 
serviciu public, a proiectului contractului de delegare a  gestiunii Serviciului de transport public local, avizarea 
Caietului de sarcini și Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin 
curse regulate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Rm. Sărat-ATRAS, 
conform anexelor. 

Având in vedere dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, înaintez Consiliului Local al comunei Valea Râmnicului, spre dezbatere și 
aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului 
de transport public pe raza de competenta a Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din 
Râmnicu Sărat – ATRAS pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului 
de transport public local de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, în 
forma actualizata, a modalitătii de gestiune a acestui serviciu public și a proiectului contractului de delegare a  
gestiunii Serviciului de transport public local, conform anexelor. 

Am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl suspun dezbaterii și aprobării dumneavoastră 
Domnul Șerbu Ionuț - secretar general explică consilierilor în detaliu în ce constă prezentul proiect de 

hotărâre. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate. 
Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind înființarea unor platforme temporare 

pentru depozitarea resturilor vegetale pe raza comunei Valea Râmnicului, județul Buzău. 
Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând că gestionarea deseurilor trebuie să se 

realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului înconjurător, în special fără a genera 
riscuri pentru aer, apă, sol, faună si floră, fără a crea disconfort din cauza  zgomotului sau a mirosurilor, fără a 
afecta negativ peisajul sau zonele de interes local. 

Autoritățile administrației publice locale, potrivit art. 4 alin 1-3 și art. 20 din Legea nr 211/2011 și în 
conformitate cu Legea nr 181/2020  – au următoarele responsabilități: 
-să colecteze separat biodeșeurile, în vederea compostării; 
-să trateze biodeșeurile într-un mod care asigură un înalt nivel  de protecție a mediului; 
-să folosească materiale sigure pentru mediu;  
-să incurajeze compostarea individuală în gospodării. 

În conformitate cu art. 31 alin. 2 din Legea nr 211/2011 privind regimul deșeurilor, deșeurile 
biodegradabile provenite din parcuri și grădini trebuie sa fie colectate separat și transportate la stații de 
compostare sau platforme individuale de compostare. 

Având în vedere faptul că la ora actuala in județul Buzău nu există stații de compostare autorizate, la 
nivelul UAT Valea Râmnicului au fost identificate 4 amplasamente  privind depozitarea temporară a deșeurilor 
vegetale colectate la nivelul comunei. 

Deșeurile vegetale sunt : flori uscate, diverse tulpini și rădăcini uscate, frunze , etc. 
Pe amplasamentele identificate, se vor depozita temporar  numai deșeurile vegetale provenite din 

gospodării și domeniul public și privat al comunei Valea Râmnicului. 
            Deșeurile vegetale vor fi lăsate la compostat (DIGESTIE AEROBA)  timp de 6-7 luni (procesul de 
compostare durează în funcție de nivelul de descompunere al anumitor deșeuri, precum și de temperatură, 
umiditate, etc) , timp în care compostul este aerisit și vânturat. 
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Compostul astfel obținut se va putea utiliza în calitate de fertilizator în gradini, solarii, plantații, ferme 
agricole. 

Am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl suspun dezbaterii și aprobării dumneavoastră.   
Domnul Dibu Adrian – inspector  prezintă consilierilor 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, 
                        Țîrloi Ionica                                                      Jr. Ionuţ Şerbu    


