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                      JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
                          15.12.2020 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astăzi 15.12.2020 

 
 
 Astăzi data de mai sus are loc şedinţa ordinară  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. 150/2020. 

La şedinţa Consiliului local Valea Râmnicului din partea unutății participă domnii : Marian Galbenu – 
primar, Ionuţ Şerbu – secretar general al  comunei și Hârja Luciana – inspector contabil.  

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 de îndată de astăzi un numar de  15 consilieri.   

Se supune la vot procesul – verbal al şedinței de îndată din 27.11.2020 și se aprobă în unanimitate.  
În continuare președintele de ședință dă citire ordinei de zi :    

-proiect de hotărâre privind alegerea Comisiei speciale de validare și de numărare a voturilor Consiliului local 
Valea Râmnicului, pe perioada mandatului acestuia; 
-proiect de hotarare privind alegerea Viceprimarului comunei Valea Râmnicului;  
-proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local Valea 
Râmnicului, județul Buzău;  
-proiect de hotărâre privind  rectificarea a VI-a  a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2020; 
-informează despre activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului local doamna/domnul consilier;  
 
-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 alegerea Comisiei speciale de validare și 
de numărare a voturilor Consiliului local Valea Râmnicului, pe perioada mandatului acestuia.  

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că în conformitate cu prevederile art. 127 
alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliile locale pot organiza comisii 
speciale de analiză şi verificare formate din consilieri locali, pe perioadă determinată, la propunerea 
unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie sau a primarului, componenţa, obiectivele şi 
perioada de desfăşurare a activităţilor acestora fiind stabilite prin hotărâre a consiliului local.  

Având în vedere:  
- Încheierea Judecătoriei Râmnicu Sărat, județul Buzău din data de 16.10.2020 Dosarul nr. 3519/287/2020, 
având ca obiect validarea alegerii domnului Galbenu Marian, în calitate de primar al comunei Valea 
Râmnicului, județul Buzău, urmare a alegerilor locale din 27 septembrie 2020;  
- Încheierea Judecătoriei Râmnicu Sărat, județul Buzău din data de 20.10.2020 Dosarul nr. 3520/287/2020, 
având ca obiect validarea mandatelor de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Valea 
Râmnicului, județul Buzău, urmare a alegerilor locale din 27 septembrie 2020;  
- prevederile procesului verbal nr. 7970 din 26.10.2020 privind desfășurarea ședinței de ceremonie pentru 
constituirea consiliului local Valea Râmnicului, în cadrul căreia Primarul comunei Valea Râmnicului a depus 
jurământul; 
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- Ordinul Prefectului Județului Buzău nr. 761/28.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de 
constituire a Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în urma alegerilor locale din 27.09.2020;  
- Încheierea Judecătoriei Râmnicu Sărat, județul Buzău din data de 05.11.2020 Dosarul nr. 3754/287/2020, 
având ca obiect validarea mandatelor de consilier local supleant  în cadrul Consiliului local al comunei Valea 
Râmnicului, județul Buzău, urmare a alegerilor locale din 27 septembrie 2020, care au depus jurământul în fața 
Consiliului local constituit;  

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, supun atentiei  Consiliului local proiectul de hotarare privind  
alegerea Comisiei speciale de validare și de numărare a voturilor Consiliului local Valea Râmnicului, pe 
perioada mandatului acestuia. 

Am iniţiat proiectul de hotărâre  pe care  îl supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră. 
Domnul Enache Victor - președintele de ședință :  

Având în vedere propunerile grupurilor de consilieri, precum și stabilirea funcțiilor în această comisie, după 
cum urmează:  

1. Răducan Mădălina – Daniela     – Preşedinte;  
2. Perian Violeta                             – Secretar;  
3. Spiridon Vasile                           – Membru; 
4. Moise Florin – Grigore              – Membru; 
5. Olteanu Ioan – Viorel                 – Membru; 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate. 
Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind  alegerea Viceprimarului comunei Valea 

Râmnicului. 
Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că în conformitate cu prevederile  art. 129 

alin. 2, lit. a și alin. 3, lit. b din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, Consiliul local exercită 
atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea 
aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor 
autonome de interes local, iar în exercitarea acestor atribuţii alege viceprimarul/viceprimarii, din rândul 
consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, în condiţiile art. 152 alin. 2. 

Prevederile art. 152 alin. 2 alin. 3 și alin.6 din actul normativ mentionat anterior, prevede  că viceprimarul 
este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea 
primarului sau a consilierilor locali. Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot, alegerea 
viceprimarului realizându-se prin hotărâre a consiliului local, iar la deliberarea şi adoptarea hotărârilor care 
privesc alegerea în funcţie a viceprimarului participă şi votează consilierul local care candidează la funcţia de 
viceprimar. 

Totodată, potrivit dispoziţiilor art. unic alin. 7 din O.U.G. nr. 190/2020 privind unele măsuri de  asigurare  a 
condiţiilor de  constituire  şi de depunere a jurământului   de   către   autorităţile   administraţiei   publice   
locale, alegerea vicepreşedinţilor de consilii judeţene, a viceprimarilor, inclusiv cei ai sectoarelor municipiului 
Bucureşti, se face după validarea tuturor mandatelor şi depunerea jurământului, în condiţiile legii, de către toţi 
consilierii judeţeni/locali. 

Considerand că sunt îndeplinite prevederile legale supun atenției și dezbaterii Consiliului local Valea 
Râmnicului proiectul de hotărâre privind alegerea Viceprimarului comunei Valea Râmnicului.  

Am iniţiat proiectul de hotărâre  pe care  îl supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră. 
Domnul Galbenu Marian – primar:  

Propun pentru funcția de viceprimar pe domnul consilier Enache Victor. 
 Domnul consilier Moise Florin: 
Propun pentru funcția de viceprimar pe doamna  consilier Radu Cristina Florentina.  

Președintele de ședință  
Având în vedere propunerile făcute vă invităm să treceți la procedura de vot secret.   
 În urma procedurii de vot și verificării buletinelor de vot de către comisia de validare dispune:  
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În vederea validării  alegerii viceprimarului comunei Valea Râmnicului în primul tur de scrutin, s-au 
obținut următoarele voturi: din totalul de 15 consilieri locali în funcție și un numar de 15 prezenți  la sedință – 
11  voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 1 abținere – domnul consilier Enache Victor. 

Președintele de ședință anunță că  Viceprimarul comunei Valea Râmnicului este domnul consilier 
Enache Victor.  

Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare al Consiliului local Valea Râmnicului, județul Buzău.  

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare, prezentând baza legală de aprobare, după cum 
urmează:   

Prevederile procesului verbal nr. 7970 din 26.10.2020 privind desfășurarea ședinței de ceremonie pentru 
constituirea consiliului local Valea Râmnicului, în cadrul căreia Primarul comunei Valea Râmnicului a depus 
jurământul; 

Încheierea Judecătoriei Râmnicu Sărat, județul Buzău din data de 16.10.2020 Dosarul nr. 3519/287/2020, 
având ca obiect validarea alegerii domnului Galbenu Marian, în calitate de primar al comunei Valea 
Râmnicului, județul Buzău, urmare a alegerilor locale din 27 septembrie 2020;  

Încheierea Judecătoriei Râmnicu Sărat, județul Buzău din data de 20.10.2020 Dosarul nr. 3520/287/2020, 
având ca obiect validarea mandatelor de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Valea 
Râmnicului, județul Buzău, urmare a alegerilor locale din 27 septembrie 2020;  

Ordinul Prefectului Județului Buzău nr. 761/28.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de 
constituire a Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în urma alegerilor locale din 27.09.2020;  

Încheierea Judecătoriei Râmnicu Sărat, județul Buzău din data de 05.11.2020 Dosarul nr. 3754/287/2020, 
având ca obiect validarea mandatelor de consilier local supleant  în cadrul Consiliului local al comunei Valea 
Râmnicului, județul Buzău, urmare a alegerilor locale din 27 septembrie 2020, care au depus jurământul în fața 
Consiliului local constituit;  

Vâzând necesitatea funcționării în condiții legale a autorității publice locale de la nivelul comunei Valea 
Râmnicului și considerand că sunt îndeplinite prevederile legale, supun atenției și dezbaterii consiliului local 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local Valea 
Râmnicului, județul Buzău. 

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  rectificarea a VI-a  a bugetului local al 

comunei Valea Râmnicului pe anul 2020.  
Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare arătând că proiectul de hotărâre privind rectificarea VI-

a a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2020 a fost inițiat ca urmare a  modificării la partea de 
venituri a unor indicatori după cum urmează: 

 
         1. Cote defalcate din impozitul pe venit  
              (cod indicator - 04.02.01.)                                                                           - 474,00 mii lei 
                        
suma încasată suplimentar  în anul 2020 de la bugetul de stat față de prevederile inițiale alocate unității 
administrativ-teritoriale. 
             Potrivit prevederilor art.6 alin.(11) din Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 “ sumele din 
impozitul pe venit încasate suplimentar la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unități/subdiviziuni administrativ- 
teritoriale, se alocă unităților administrativ–teritoriale în cotele prevazute la alin.(1) și (2), potrivit prevederilor 
prezentului articol, și se cuprind în bugetele locale prin rectificare bugetară locală”. 
 
         2. Sume defalcate din T.V.A.pentru echilibrarea 
             bugetelor locale                                          
             (cod indicator – 11.02.06.)                                                                            - 120,00 mii lei 
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suma suplimentată potrivit prevederilor art.1 din Hotărârea Guvernului nr.1044/2020 pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2020 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de 
stat pe anul 2020. 
     
         3. Subvenții primite de bugetele locale pentru planuri 
             și regulamente de urbanism (42.02.05.)                                                         - 12,81 mii lei 
 
          suma repartizată de către MDRAP pentru Programul privind elaborarea și/sau actualizarea Planului 
urbanistic general și a Regulamentului general de urbanism comunei  noastre. 
            Astfel se rectifică prevederile la partea de venituri cu suma de 606,81 mii lei, veniturile bugetului local 
pe anul 2020, stabilindu-se în sumă de 17.825,81 mii lei. 
            La partea de cheltuieli prevederile bugetului local pe anul 2020 se majorează cu suma de 606,81 mii lei, 
stabilindu-se în sumă de 20.228,81 mii lei. 
            Bugetul secțiunii de funcționare se majorează cu suma de 105,00 și se stabilește la venituri în sumă de 
4.852,00 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 4.852,00 mii lei. 
 

CAPITOLUL 51.02. – “AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE” 
            Se  propune majorarea prevederilor la Titlul 20 “Bunuri și servicii” art.20 alin.20.30.30. cu suma de 
94,00 mii lei. 
 

CAPITOLUL 54.02. – “ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE” 
            Se  propune majorarea prevederilor la Titlul 20 “Bunuri și servicii” art.20 alin.20.30.30. cu suma de 
10,00 mii lei.         
 

CAPITOLUL 61.02. – “ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ” 
            Se  propune majorarea prevederilor la  Subcapitolul 61.02.03.04.-“Poliție locală” , Titlul 10 
“Cheltuieli de personal” aliniat 10.01.01. cu suma de 12,50 mii lei și alin.10.01.17 cu suma de 1,00 mii lei. 
 

CAPITOLUL 67.02. – “CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE” 
            Se  propune majorarea prevederilor la  Subcapitolul 67.02.06.-“Servicii religioase” , Titlul 59 
“Susținerea cultelor”  articolul 59.12. cu suma de 15,00 mii lei.          
 

CAPITOLUL 68.02. – “ASIGURĂRI  ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ” 
            Se  propune diminuarea prevederilor la Subcapitolul 68.02.05.02.-“Asistență socială în caz de 
invaliditate” , Titlul 10 “ Cheltuieli de personal“ articolul 10.01. alin. 10.01.01.cu suma de 48,00 mii lei, 
alin.10.01.17 cu suma de 9,00 mii lei. 
            Se propune diminuarea prevederilor la Titlul  57 articolul 57.02.01 cu suma de 68,00 mii lei. 
 

CAPITOLUL 70.02. – “LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ” 
            Se  propune majorarea prevederilor la  Subcapitolul 70.02.06.-“Iluminat public și electrificări rurale” , 
Titlul 20 “Bunuri și servicii”articolul 20.01. alin.20.01.03. cu suma de 12,50 mii lei. 
             Se propune majorarea prevederilor la Subcapitolul 70.02.50. – “Alte servicii în domeniile locuințelor, 
serviciilor și dezvoltării comunale”, articolul 20.01.alin.20.30.30. cu suma de 10,00 mii lei. 
 

CAPITOLUL 74.02. – “PROTECȚIA MEDIULUI” 
            Se  propune majorarea prevederilor la  Subcapitolul 74.02.05.01.-“Salubritate” , Titlul 20 “Bunuri și 
servicii”articolul 20.01. alin.20.30.30. cu suma de 39,00 mii lei. 
 

CAPITOLUL 84.02. – “TRANSPORTURI” 
            Se  propune majorarea prevederilor la  Subcapitolul 84.02.03.01.-“Drumuri și poduri” , Titlul 20 
“Bunuri și servicii”articolul 20.01.alin.20.30.30. cu suma de 36,00 mii lei. 
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             Bugetul secțiunii de dezvoltare se majorează cu suma de 501,81 mii lei și se stabilește la venituri în 
sumă de 12.973,81 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 15.376,81 mii lei. 
            Se propune majorarea prevederilor la urmatorul capitol bugetar:  
 

CAPITOLUL 70.02. – “LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ” 
            Se propune majorarea  prevederilor la Subcapitolul 70.02.07.-“Alimentare cu gaze naturale în localități” 
, Titlul 71 “Cheltuieli de capital” aliniat 71.01.01.cu suma de 501,81 mii lei, pentru obiectivul de investiție 
“Înființare rețea distribuție gaze naturale în satele Oreavul și Rubla aparținătoare comunei Valea Râmnicului”. 

 
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, 
               Enache Victor                                            Jr. Ionuţ Şerbu    


