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                      JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
                          14.12.2021 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astăzi 14.12.2021 

 
 

 Astăzi data de mai sus are loc şedinţa extraordinară 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. 125/2021. 

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 extraordinară de astăzi un numar de  15 consilieri. 

Se supune la vot procesul – verbal al şedinței ordinare din 26.11.2021 și se aprobă în unanimitate.  
În continuare președintele de ședință dă citire ordinei de zi :    

-proiect de hotărâre privind   rectificarea a  V – a  bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2021; 
-proiect de hotărăre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de 
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – SA pentru proiectul integrat finanțat prin PNDR 
2014 – 2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală Submăsura 7.2.  – Investiții în crearea și 
modernizarea infrastructurii de bază la scară mică intitulat ”MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN 
COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU”; 
-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  V – a  bugetului local al 
comunei Valea Râmnicului pe anul 2021. 

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

- La partea de venituri, conform adresei de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău nr 
107318/03.12.2021, adresa nr 108676/07.12.2021 și adresa nr 108990/08.12.2021 a unor indicatori, 
după cum urmează: 
1. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor 

(11.02.02) pentru trimestrul IV o suplimentare cu suma de 28 mii lei, conform adresa 
107318/03.12.2021; 

2. Cotele defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) pentru trimestrul IV o suplimentare cu suma 
de 5 mii lei, conform adresa nr 108676/07.12.2021; 

3. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 
(04.02.04) pentru trimestrul IV o suplimentare cu suma de 56,74 mii lei. conform adresa nr 
108990/08.12.2021; 

-  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 10 “ Salarii” : 
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 Alineat 10.01.01 pentru trimestrul IV prin diminuare cu suma de 37 mii lei; 
 Alineat 10.01.12 pentru trimestrul IV prin diminuare cu suma de 6 mii lei; 
 Alineat 10.01.17 pentru trimestrul IV prin diminuare cu suma de 3 mii lei; 

CAPITOLUL 61.02. – “ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NATIONALĂ ” 
            Se aprobă modificarea prevederilor la: 

- Subcapitolul 61.03.04 – “Poliție comunitară”: 
o Tilul 10 “Salarii”: 

Alineat 10.01.01 pentru trimestrul IV prin diminuare cu suma de 10 mii lei; 
CAPITOLUL 65.02. – “ÎNVĂȚĂMÂNT ” 

Se aprobă modificarea prevederilor la:  
-  Subcapitolul 65.04.01. -“Învățământt secundar inferior” : 

o Titlul 57 “Asistență socială” : 
 alineat 57.02.01 pentru trimestrul IV prin diminuarea cu suma de 9 mii lei; 

CAPITOLUL 67.02. – “CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE ” 
            Se aprobă modificarea prevederilor la: 

-  Subcapitolul 67.06.00. -“Servicii religioase” : 
o Titlul 59”Alte cheltuieli”: 

 Alineat 59.12.00  pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 35 mii lei; 
CAPITOLUL 68.02. – “ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ ” 

            Se aprobă modificarea prevederilor la: 
-  Subcapitolul 68.05.02. -“Asistență socială în caz de invaliditate” : 

o Titlul 57 “Ajutoare sociale”: 
 alineat 57.02.01 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 44 mii lei; 

- Subcapitolul 68.10.00 – “ Ajutoare pentru locuințe” 
o Titlul 57 “Ajutoare sociale”: 

 Alineat 57.02.01 pentru trimestrul IV prin diminuarea cu suma de 7 mii lei; 
CAPITOLUL 70.02. – “LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ ” 

Se aprobă modificarea prevederilor la: 
- Subcapitolul 70.50.00. -“Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale” : 

o Titlul 71 “Cheltuieli de capital” : 
 alineat 71.01.30 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 57 mii lei; 

CAPITOLUL 74.02. – “PROTECȚIA MEDIULUI ” 
            Se aprobă modificarea prevederilor la: 

-  Subcapitolul 74.05.01. -“Salubritate” : 
o Titlul 20”Bunuri și servicii”: 

 Alineat 20.30.30 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 5 mii lei; 
CAPITOLUL 84.02. – “TRANSPORTURI ” 

            Se aprobă modificarea prevederilor la: 
-  Subcapitolul 84.03.01. -“Drumuri și poduri” : 

o Titlul 20”Bunuri și servicii”: 
 Alineat 20.02.00 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 20.74 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.  
Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii 

de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – SA 
pentru proiectul integrat finanțat prin PNDR 2014 – 2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală Submăsura 7.2.  – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică intitulat 
”MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU”. 

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând că la nivelul unitații a fost încheiat contractul 
de finanțare pentru acordarea finanțarii  nerambursabile de catre AFIR în vederea punerii în aplicare a Cererii 



 3 

de finanțare nr.0720RN000115210000242 pentru proiectul – “MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN 
COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU”. 
         Ținând cont de prevederile art.2 și cele ale art.4 (1), (3) și (5) din contractul de finanțare nerambursabilă la 
solicitarea de către beneficiar a avansului de până la 50% din valoarea eligibilă a contractului  acesta are 
obligația depunerii a unei garanții financiare care să acopere suma solicitata în avans de 100%, eliberată de o 
instituție financiară bancară sau nebancară înscrisă în Registrul Special al Băncii Naționale a României sau 
poliță de asigurare eliberată de către o societate de asigurări, reglementată de legislația naționala în domeniu, 
constituită la dispoziția AFIR pentru intreaga perioadă de execuție a contractului. 

Solicit prelungirea valabilității scrisorii de garanție din partea FNGCIMM București în valoare de 
2.165.103 lei pentru obținerea avansului aferent proiectului –“MODERNIZARE DRUMURI LOCALE  ÎN 
COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL  BUZĂU”.  

Propun comisionul de garantare în sumă de 6.495,31 lei pentru prelungirea termenului de valabilitate a 
scrisorii de garanție. 

Numărul de luni pentru care se solicită prelungirea termenului de valabilitate a scrisorii de garantare 
enisă de FNGCIMM IFNSA București este de 6 luni (respectiv de la 27.02.2022 până la 27.08.2022) pentru 
proiectul menționat mai sus.  

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    
 
 
 


