
 1 

                      JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
                          20.10.2021 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astăzi 20.10.2021 

 
 

 Astăzi data de mai sus are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Valea Râmnicului pe luna 
octombrie a.c. şedinţa ce are loc în sediul  primăriei comunei, convocată de primarul comunei Valea 
Râmnicului prin Dispoziţia nr. 96/2021. 

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 ordinară de astăzi un numar de  15 consilieri. 

Se supune la vot procesul – verbal al şedinței de îndată din 11.10.2021 și se aprobă în unanimitate.  
În continuare președintele de ședință dă citire ordinei de zi :    

-proiect de hotărâre privind   rectificarea a III – a  bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2021; 
-proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat cu municipiul Râmnicu Sărat pentru realizarea 
obiectivului de investiții ”Construire pod trafic ușor peste albia râului Râmnicu Sărat” ; 
-proiect de hotărâre privind   aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de 
investiții ”Construire pod trafic ușor peste albia râului Râmnicu Sărat” prin Programul Național de Investiții – 
Anghel Saligny ;  
-proiect de hotărâre privind   aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de 
investiții ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere prin betonarea șanțurilor în satele Valea Râmnicului și Oreavul, 
județul Buzău” prin Programul Național de Investiții – Anghel Saligny ;  
-proiect de hotărâre privind   aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de 
investiții ”Reabilitare și modernizare drumuri locale în satul Rubla, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău” 
prin Programul Național de Investiții – Anghel Saligny ; 
-proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru  
perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2022;  
-informează despre activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului local doamna/domnul consilier Perian Violeta;  
-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 III – a  bugetului local al 
comunei Valea Râmnicului pe anul 2021 

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că  Proiectul de hotărâre privind rectificarea a 
III 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 Judeteană a Finanțelor Publice Buzău nr 
91313/11.10.2021 a unor indicatori, după cum urmează: 

 
1. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale(11.02.06) pentru trimestrul IV o 

suplimentare cu suma de 50 mii lei; 
 

-  la partea de cheltuieli a unor indicatori, după cum urmează: 
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CAPITOLUL 51.02. – “AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE ” 
 
            Se aprobă modificarea prevederilor la: 

-  Subcapitolul 51.01.03. -“Autorități executive” : 
o Titlul 20”Bunuri și servicii”: 

 Alineat 20.01.03 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 10 mii lei; 
 Alineat 20.01.04 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 5 mii lei; 
 Alineat 20.01.08 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 5 mii lei; 
 Alineat 20.01.30 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 20 mii lei; 
 Alineat 20.05.30 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 5 mii lei; 
 Alineat 20.30.30 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 93 mii lei; 

 
CAPITOLUL 61.02. – “ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ ” 

 
            Se aprobă modificarea prevederilor la: 

- Subcapitolul 61.50.00 – “Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale”: 
o Tilul 20 “Bunuri și servicii”: 

 Alineat 20.30.30 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 6 mii lei; 
 

CAPITOLUL 70.02. – “LOCUINȚE,  SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ ” 
 

Se aprobă modificarea prevederilor la: 
 
- Subcapitolul 70.06.00. -“Iluminat public și electrificari rurale” : 

o Titlul 20 “Bunuri și servicii” : 
 alineat 20.01.03 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 20 mii lei; 
 alineat 20.01.30 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 20 mii lei; 

 
- Subcapitolul 70.07.00 – “Alimentare cu gaze naturale în localități” 

o Titlul 70 “ Cheltuieli de capital” 
 Alineat 71.01.01 pentru trimestrul IV prin diminuarea cu suma de 44 de mii lei; 
 Alineat 71.01.30 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 131 de mii lei; 

 
- Subcapitolul 70.50.00. -“Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale” : 

o Titlul 20 “Bunuri și servicii” : 
 alineat 20.30.30 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 100 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 20 mii lei 

o Titlul 70 “ Cheltuieli de capital” 
 Alineat 71.01.02 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 150 de mii lei; 

 
CAPITOLUL 84.02. – “TRANSPORTURI ” 
 

            Se aprobă modificarea prevederilor la: 
-  Subcapitolul 84.03.01. -“Drumuri și poduri” : 
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o Titlul 20”Bunuri si servicii”: 
 Alineat 20.02.00 pentru trimestrul IV prin diminuarea cu suma de 176 mii lei; 

o Titlul 70 “ Cheltuieli de capital”: 
 Alineat 71.01.30 pentru trimestrul IV prin diminuarea cu suma de 315 de 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 acordului de parteneriat cu 

municipiul Râmnicu Sărat pentru realizarea obiectivului de investiții ”Construire pod trafic ușor peste albia 
râului Râmnicu Sărat”.  

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că  la nivelul U.A.T. Comuna Valea 
Râmnicului și U.A.T. Municipiul Râmnicu Sărat s-au realizat investitii majore pentru îmbunatatirea calității 
vieții locuitorilor, dar și pentru atragerea de investitori și crearea de locuri de muncă.  

Realizarea obiectivului de investiții propus vine în completarea obiectivelor de investiții realizate la 
nivelul U.A.T. Comuna Valea Râmniculuisi U.A.T. Municipiul Râmnicu Sărat și se încadrează în prevederile 
generale ale Strategiei de Dezvoltare Locala a U.A.T. Comuna Valea Râmnicului și U.A.T. Municipiul 
Râmnicu Sărat, cu respectarea Planului Urbanistic General al  celor două unități administrativ - teritoriale. Prin 
realizarea obiectivului de investitii se va asigura un climat favorabil locuitorilor din zonele adiacente drumurilor 
din cadrul proiectului. 

Pentru realizarea obiectivului de investiții ”Construire pod trafic ușor peste albia râului Râmnicu Sărat”  
trebuie aprobat acordul de parteneriat cu municipiul Râmnicu Sărat.  

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 cererii de finanțare și a 

devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Construire pod trafic ușor peste albia râului Râmnicu 
Sărat” prin Programul Național de Investiții – Anghel Saligny. 

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că  la nivelul U.A.T. Comuna Valea 
Râmnicului și U.A.T. Municipiul Râmnicu Sărat s-au realizat investitii majore pentru îmbunatatirea calității 
vieții locuitorilor, dar și pentru atragerea de investitori și crearea de locuri de muncă.  

Obiectivul de investitii propus ”Construire pod trafic ușor peste albia râului Râmnicu Sărat”   se 
încadrează în obiectivul general al programului Consiliului Local al comunei Valea Râmnicului și al 
Municipiului Râmnicu Sărat, care vizează sprijinirea și promovarea unei dezvoltări economice și sociale 
echilibrate a tuturor regiunilor prin îmbunatatirea infrastructurii și a mediului de afaceri. 

Obiectivul de investiții raspunde obiectivelor strategice din Strategia de dezvoltare locală a comunei 
Valea Râmnicului și a municipiului Râmnicu Sărat,  respectiv pentru: 

- îmbunatățirea condițiilor de viață ale populației comunei prin asigurarea accesului la utilitățile de baza 
și dezvoltarea infrastructurii de transport; 

- creșterea gradului de siguranță a cetățeanului și accesul acestuia la servicii de urgență în condiții 
optime; 

- creșterea economică prin atragerea de noi investitori în agricultură, industrie, servicii, prin 
modernizarea infrastructurii rutiere și sporirea gradului de accesibilitate; 

- protejarea mediului înconjurator prin reducerea emisiilor asociate traficului rutier; 
- reducerea costurilor transporturilor. 
Comuna face parte din rândul localităților cu activități preponderent agricole, având la baza economiei 

cultivarea plantelor și creșterea animalelor.  Prin realizarea podului de trafic usor se va asigura locuitorilor din 
comuna Valea Râmnicului posibilitatea a putea vinde produsele naturale ân municipiul Râmnicu Sărat. 

Ţinând seama de starea tehnică actuală a puntii pietoanle ce face obiectul Proiectului ce urmează a fi 
implementat, în comparaţie cu cerinţele Comunităţii Europene, naţionale, regionale şi locale, investiţia 
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preconizată are rolul realizării unei apropieri a vieţii locuitorilor din această parte de ţară cu viaţa locuitorilor 
din alte părţi ale ţării şi din Comunitatea europeană. 

Din punct de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate in construcții, puntea care face obiectul 
acestui proiect nu asigură condițiile necesare desfășurării unui trafic auto și pietonal în condiții de siguranță și 
confort, de aceea este necesară construirea unui pod de trafic usor. 

De asemenea, starea necorespunzătoare a puntii existente, precum și problemele legate de infrastructură 
edilitară a comunei afectează majoritatea aspectelor economice și chiar de ordin social și cultural, reprezentând 
un obstacol în calea dezvoltării afacerilor cât și a unor forme de turism rural și agroturism. 

Prin realizarea obiectivului de investiții se va asigura un climat favorabil locuitorilor din zonele 
adiacente drumurilor din cadrul proiectului. 

Prin construirea podului de trafic usor propus se realizează o cale de comunicaţie care să satisfacă 
nevoile actuale şi de perspectivă ale traficului precum şi creşterea siguranţei circulaţiei, cu un impact benefic 
asupra mediului, crescând astfel nivelul de urbanism al comunităţii rurale din comuna Valea Râmnicului, 
aceștia fiind principalul beneficiar a lucrărilor de modernizare. Se vor asigura astfel desfăşurarea în condiţii 
normale a tuturor activităţilor socio-economice din zonă. 

Realizarea podului de trafic ușor va înlesni desfăşurarea activităţilor economice de transport, 
aprovizionare, distribuţie, turism şi totodată va creşte gradul de ocupare a forţei de muncă prin dezvoltarea de 
noi sectoare de activitate. 

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 cererii de finanțare și a 

devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere prin betonarea 
șanțurilor în satele Valea Râmnicului și Oreavul, județul Buzău” prin Programul Național de Investiții – Anghel 
Saligny.  

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că  la nivelul U.A.T. comuna Valea 
Râmnicului s-au realizat investiții majore pentru îmbunatatirea calității vieții locuitorilor, dar și pentru atragerea 
de investitori și crearea de locuri de muncă.  

Obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere prin betonarea șanțurilor în satele Valea 
Râmnicului și Oreavul, județul Buzău” se încadrează in cadrul Programului Național de Investiții „Anghel 
Saligny” la drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri 
județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, 
precum și variante ocolitoare ale localităților. 

Obiectivul de investiții propus ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere prin betonarea șanțurilor în satele 
Valea Râmnicului și Oreavul, județul Buzău”  se încadrează in obiectivul general al programului Consiliului 
Local al comunei Valea Râmnicului și al Consiliului Județean Buzău, care vizează sprijinirea și promovarea 
unei dezvoltări economice și sociale echilibrate a tuturor regiunilor prin îmbunătățirea infrastructurii și a 
mediului de afaceri. 

Lucrările din cadrul proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere prin betonarea șanțurilor în satele 
Valea Râmnicului și Oreavul, județul Buzău” vor respecta prevederile Planului Urbanistic General al unității 
administrativ – teritoriale comuna Valea Râmnicului, județul Buzău. 

Ţinând seama de starea tehnică actuală a drumurilor ce fac obiectul Proiectului ce urmează a fi 
implementat, în comparaţie cu cerinţele Comunităţii Europene, naţionale, regionale şi locale, investiţia 
preconizată are rolul realizării unei apropieri a vieţii locuitorilor din această parte de ţară cu viaţa locuitorilor 
din alte părţi ale ţării şi din Comunitatea europeană. 

Din punct de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, drumurile care fac 
obiectul acestui proiect nu asigură condițiile necesare desfășurării unui trafic auto și pietonal în condiții de 
siguranță și confort, de aceea este necesară modernizarea lor. 

De asemenea, starea necorespunzătoare a drumurilor, precum și problemele legate de infrastructura 
edilitară a comunei afectează majoritatea aspectelor economice și chiar de ordin social și cultural, reprezentând 
un obstacol în calea dezvoltării afacerilor cât și a unor forme de turism rural și agroturism. 
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Prin realizarea obiectivului de investiții se va asigura un climat favorabil locuitorilor din zonele 
adiacente drumurilor din cadrul proiectului. 

Prin modernizarea drumurilor locale propuse se realizează o cale de comunicaţie care să satisfacă 
nevoile actuale şi de perspectivă ale traficului precum şi creşterea siguranţei circulaţiei, cu un impact benefic 
asupra mediului, crescând astfel nivelul de urbanism al comunităţii rurale din comuna Valea Ramnicului, 
acestia fiind principalul beneficiar a lucrărilor de modernizare. Se vor asigura astfel desfăşurarea în condiţii 
normale a tuturor activităţilor socio-economice din zonă. 

Relizarea dispozitivelor pentru preluarea si evacuarea apelor pluviale va înlesni desfăşurarea activităţilor 
economice de transport, aprovizionare, distribuţie, turism şi totodată va creşte gradul de ocupare a forţei de 
muncă prin dezvoltarea de noi sectoare de activitate. 

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 cererii de finanțare și a 

devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare drumuri locale în satul 
Rubla, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău” prin Programul Național de Investiții – Anghel Saligny.  

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că  terenul pe care este amplasat obiectivul 
proiectat face parte din domeniul public al comunei Valea Râmnicului şi se află în administrarea Consiliului 
Local al comunei Valea Râmnicului. Nu sunt necesare exproprieri sau demolări. 

Prin realizarea obiectivului de investiții se va asigură un climat favorabil locuitorilor din zonele 
adiacente drumurilor din cadrul proiectului. 

Prin modernizarea drumurilor locale propuse se realizează o cale de comunicaţie care să satisfacă 
nevoile actuale şi de perspectivă ale traficului precum şi creşterea siguranţei circulaţiei, cu un impact benefic 
asupra mediului, crescând astfel nivelul de urbanism al comunităţii rurale din comuna Valea Râmnicului, 
acestia fiind principalul beneficiar a lucrărilor de modernizare. Se vor asigura astfel desfăşurarea în condiţii 
normale a tuturor activităţilor socio-economice din zonă. 

Obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare drumuri locale în satul Rubla, comuna Valea 
Râmnicului, județul Buzău” se încadrează in cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” la 
drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, 
drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum 
și variante ocolitoare ale localităților. 

Obiectivul de invesțitii răspunde obiectivelor strategice din Strategia de dezvoltare locală a comunei 
Valea Râmnicului, respectiv pentru: 

- îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației comunei prin asigurarea accesului la utilitățile de baza 
și dezvoltarea infrastructurii de transport; 

- creșterea gradului de siguranță a cetățeanului și accesul acestuia la servicii de urgență în condiții 
optime; 

- creșterea economică prin atragerea de noi investitori în agricultură, industrie, servicii, prin 
modernizarea infrastructurii rutiere și sporirea gradului de accesibilitate; 

- protejarea mediului înconjurator prin reducerea emisiilor asociate traficului rutier; 
- reducerea costurilor transporturilor. 
Ţinând seama de starea tehnică actuală a drumurilor ce fac obiectul Proiectului ce urmeaza a fi 

implementat, în comparaţie cu cerinţele Comunităţii Europene, naţionale, regionale şi locale, investiţia 
preconizată are rolul realizării unei apropieri a vieţii locuitorilor din această parte de ţară cu viaţa locuitorilor 
din alte părţi ale ţării şi din Comunitatea europeană. 

Modernizarea acestor drumuri locale va înlesni desfăşurarea activităţilor economice de transport, 
aprovizionare, distribuţie, turism şi totodată va creşte gradul de ocupare a forţei de muncă prin dezvoltarea de 
noi sectoare de activitate.  

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.  
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Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al 
Consiliului local Valea Râmnicului, pentru  perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2022. 

Președintele de ședință solicită consilierilor săvină cu propuneri : 
Doamna consilier Țîrloi Ionică : 

Propun pe domnul consilier Moise Florin – Grigore. 
Domnul consilier Pîrvu Gheorghe : 

Sunt de acord cu propunerea făcută de doamna consilier.  
Se supune la vot propunerea și proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.  
 

Diverse : 
 
 Primarul comunei Valea Râmnicului prezintă Consiliului local situația privind execuția lucrărilor de 
gaze naturale de la nivelul comunei. 

 
Nemaifiind discuţii şedinţa se încheie. 
Drept pentru care s-a încheiat procesul-verbal.  
 

                          Președinte,                                                                                        Secretar general, 
                        Spiridon Vasile                                                                  Jr. Ionuţ Şerbu    
 
 
 


