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                      JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
                          13.04.2021 
 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astăzi 13.04.2021 

 
 
 Astăzi data de mai sus are loc şedinţa ordinară  a Consiliului Local al comunei Valea Râmnicului pe 
luna aprilie a.c. şedinţa ce are loc în sediul  Căminului Cultural Valea Râmnicului, convocată de primarul 
comunei Valea Râmnicului prin Dispoziţia nr. 42/2021. 

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

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 ordinară de astăzi un numar de  14 consilieri.   

Absenți : Papuc Nicolae;  
Se supune la vot procesul – verbal al şedinței ordinare din 31.03.2021 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 2021; 
-proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2021;  
-proiect de hotărâre privind  aprobarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău; 
-proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea 
Râmnicului, județul Buzău; 
-proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru  
perioada mai – iulie 2021;  
-informează despre activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului local doamna/domnul consilier Ghițulescu Ion;  
     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 2021. 

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.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, 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 2021 este constituit pe cele două secțiuni: secţiunea 
de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare.  

Bugetul local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2021 se stabileşte la venituri în sumă de 9.851,42 
mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 10.625,60 mii lei, cu un deficit în sumă de 774,18 mii lei, prezentat pe 
capitole, subcapitole și paragrafe. 

 Bugetul Secţiunii de funcţionare se stabileşte la venituri în sumă de 5.047.60 mii lei, iar la cheltuieli în 
sumă de 5.047,60  mii lei. 

Bugetul Secţiunii de dezvoltare se stabileşte la venituri în sumă de 4.803,82 mii lei, iar la cheltuieli în 
sumă de 5.578,00  mii  lei. 
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Deficitul secțiunii de dezvoltare în sumă de 774,18 mii lei se acoperă din excedentul anilor precedenți. 
            Față de cele prezentate, vă supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2021. 

Am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl suspun dezbaterii și aprobării dumneavoastră.  
Doamna Iordăchescu Viorica 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 Programului anual al 

achizițiilor publice pe anul 2021. 
Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând că Programul anual al achiziţiilor publice 

pentru anul 2021 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 2021, 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 Iordăchescu Viorica 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 organigramei și a statului de 

funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău.  
Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând că în conformitate prevederile art.129 alin.2 

lit.a și alin.3 lit.c, art.401 alin.1 lit. d și lit.e din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ Consiliul local 
aprobă în condițiile legii, la propunerea primarului, inființarea, organizarea statului de funcții al aparatului de 
specialitate al primarului. 
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Având în vedere cele prezentate propun următoarele modificări:  

• Se reorganizează Compartimentul asistență juridică, petiții, contracte în Compartiment petiții,  
contracte domeniul public și privat; 

• Se transformă funcția publică vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în funcția 
publică de Inspector, clasa I, grad profesional asistent; 

• Se reorganizează Compartimentul registrul agricol, fond funciar, activități veterinare în 
Compartiment registrul agricol și fond funciar; 

• Funcția publică de Inspector, clasa I, grad profesional asistent; 
• Funcția publică de Inspector, clasa I, grad profesional asistent; 
• Funcția contractuală de execuție de referent II, studii medii;  
• Se reorganizează Compartimentul buget finanțe contabilitate în Compartiment buget finanțe 

contabilitate, resurse umane salarizare : 

• Funcția publică de Inspector, clasa I, grad profesional superior; 
• Funcția publică de Inspector, clasa I, grad profesional asistent; 
• Se transformă funcția publică vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul  

Compartimentului proiecte, achiziții publice, urmărire contracte, în funcție  publică de Inspector, 
clasa I, grad profesional asistent; 

• Se desființează funcția publică vacantă de Refernt, clasa III, grad profesional asistent din cadrul  
Compartimentului Impozite și taxe / executări silite. 

• Compartiment Cabinet primar : 
• Consilier personal al primarului; 
• Se înființează funcția contractuală de execuție de Consilier personal al primarului; 
• Se înființează Compartimentul Cabinet viceprimar : 

• Se înființează funcția contractuală de execuție de Consilier personal al viceprimarului; 
• Se reorganizează Compartiment administrativ gospodăresc, transport în Compartiment 

administrativ gospodăresc, transport și pază; 
• Funcția contractuală de execuție de casier II; 
• Funcția contractuală de execuție de șofer I;  
• Se înființează funcția contractuală de execuție de muncitor calificat I; 
• Se înființează funcția contractuală de execuție de muncitor calificat I; 
• Se înființează funcția contractuală de paznic I;  

Menționăm că funcțiile contractuale nu au prevăzute în fișele de post prerogative de putere publică.  
Anexăm prezentei statul de personal și organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea 
Râmnicului, județul Buzău. 

De asemenea menționăm că numărul maxim de posturi calculat pentru comuna Valea Râmnicului pentru 
anul 2021, potrivit O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice, comunicat de Instituția Prefectului – Județul Buzău prin adresa nr. 4145/2021 este de 33 posturi la care 
se adaugă un numă de 5 posturi poliție locală. 

Am iniţiat proiectul de hotărâre  pe care  îl supun dezbaterii şi 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  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.15/2021 a bugetului de 
stat pe anul 2021.  
 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 sumăde 451,27 mii lei și la cheltuieli în sumă de 451,27 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 
Doamna Iordăchescu Viorica 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  alegerea preşedintelui de şedinţă al 

Consiliului local Valea Râmnicului, pentru  perioada mai – iulie 2021 și solicită consilierilor să vină cu 
propuneri.  

Domnul consilier Pîrvu Gheorghe propune pe doamna consilier Țîrloi Ionica. 
Se supune la vot propunerea și se aprobă în unanimitate. 
 
Nemaifiind discuţii şedinţa se încheie. 
Drept pentru care s-a încheiat procesul-verbal.  
 

                          Președinte,                                                                                       Secretar general, 
               Răducan Mădălina – Daniela                                        Jr. Ionuţ Şerbu    


