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                      JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
                          26.07.2021 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astăzi 26.07.2021 

 
 
 Astăzi data de mai sus are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Valea Râmnicului pe luna 
iulie a.c. şedinţa ce are loc în sediul  primăriei comunei, convocată de primarul comunei Valea Râmnicului prin 
Dispoziţia nr. 76/2021. 

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 ordinare din 28.06.2021 și se aprobă în unanimitate.  
În continuare președintele de ședință dă citire ordinei de zi :    

-proiect de hotărâre privind  primirea de noi membrii şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care Comuna Valea Râmnicului este membru asociat;  
-proiect de hotărâre privind  acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generala a Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii comunei Vâlcelele din cadrul 
Asociației; 
-proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 5.000 lei Parohiei Valea Râmnicului I, 
comuna Valea Râmnicului, județul Buzău;  
-proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru  
perioada august – octombrie 2021;  
-informează despre activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului local doamna/domnul consilier Niță Maria;  
-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 primirea de noi membrii şi modificarea 
Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care Comuna Valea 
Râmnicului este membru asociat. 

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că comuna Valea Râmnicului face parte din 
cadrul Asociaţia de  Dezvolatare Intercomunitară  “Buzău 2008” încă de la înfiinţare. Având în vedere adresa 
nr. 281 din 10.06.2021 a  Asociaţia de  Dezvolatare Intercomunitară  “Buzău 2008”, precum şi H.C.L. Cătina, 
județul Buzău  nr. 29 din 23.06.2021 de aderare la această asociaţie, propun aprobarea prezentului proiect de 
hotărâre  în forma prezentată.  

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 acordarea unui mandat special 

reprezentantului în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze 
aprobarea retragerii comunei Vâlcelele din cadrul Asociației. 

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând că comuna Valea Râmnicului face parte din 
cadrul Asociaţia de  Dezvolatare Intercomunitară  “Buzău 2008” încă de la înfiinţare. Având în vedere adresa 
nr. 232 din 09.06.2021 a  Asociaţia de  Dezvolatare Intercomunitară  “Buzău 2008”, precum şi H.C.L. 
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Vâlcelele, județul Buzău  nr. 28 din 19.04.2021 de retragere din cadrul asociației, propun aprobarea prezentului 
proiect de hotărâre  în forma prezentată.  

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 alocarea din bugetul local a sumei de 

5.000 lei Parohiei Valea Râmnicului I, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău.  
Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând că la aprobarea bugetului local pentru anul 

2021 au fost prevăzute sume de bani pentru susţinerea cultelor de la nivelul comunei Valea Râmnicului. 
Parohiile de pe raza comunei au înaintat  consiliului local solicitări pentru aprobarea unor sume de bani în 
vederea finalizării lucrărilor începute în anii anteriori.  
 Analizând solicitarea Parohiei Valea Râmnicului I propun acordarea  sumei de 5.000 lei pentru 
terminarea lucrărilor  începute.   

Precizez că, biserica reprezintă  un reper important al credinţei ortodoxe  la nivel local.  
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 alegerea preşedintelui de şedinţă al 

Consiliului local Valea Râmnicului, pentru  perioada august – octombrie 2021. 
Președintele solicită consilierilor să vină cu propuneri. 

Doamna consilier Țîrloi Ionica îl propune pe domnul consilier Spiridon Vasile.  
Domnul consilier Papuc Nicolae: susțin propunerea doamnei consilier.  

Se supune la vot 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 și execuția șanțurilor pluviale. 

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

                          Președinte,                                                                                        Secretar general, 
                         Țîrloi Ionica                                                                 Jr. Ionuţ Şerbu    


