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                      JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
                          26.11.2021 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astăzi 26.11.2021 

 
 

 Astăzi data de mai sus are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Valea Râmnicului pe luna 
noiembrie a.c. şedinţa ce are loc în sediul  primăriei comunei, convocată de primarul comunei Valea 
Râmnicului prin Dispoziţia nr. 113/2021. 

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 20.10.2021 și se aprobă în unanimitate.  
În continuare președintele de ședință dă citire ordinei de zi :    

-proiect de hotărâre privind   rectificarea a IV – a  bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2021; 
-proiect de hotărâre privind   aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul III 
2021 pe cele două secțiuni; 
-proiect de hotărâre privind stabilirea valorii unui pachet care fi acordat copiilor de pe raza comunei Valea 
Râmnicului, județul Buzău,  cu ocazia sărbătorilor de iarnă;  
-proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Iancu Alexandru – Valentin; 
-proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru activitatea de Audit Public Intern către ACOR Buzău la 
care comuna Valea Râmnicului este membru asociat, începând cu anul 2022;     
-proiect de hotărâre privind completarea Nomenclatorului stradal al comunei Valea Râmnicului, județul Buzău; 
-proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 la nivelul comunei Valea 
Râmnicului, județul Buzău; (indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației de 2,6%) 
-proiect de hotărâre privind   înființarea Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân, în cadrul UAT 
Valea Râmnicului, județul Buzău; 
-proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice a 
obiectivului de investiții ”Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Valea Râmnicului, 
județul Buzău” și participarea la Programul privind  ”Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat 
public”;  
-proiect de hotarare privind prelungirea valabilității scrisorii de garanție cu CEC BANK S.A. pentru obiectivul 
de investiții – „Înființarea sistemului  de distribuție gaze naturale în satele Oreavul și Rubla, aparținătoare 
comunei Valea Râmnicului, județul Buzău”; 
-informează despre activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului local doamna/domnul consilier Pîrvu Gheorghe;  
-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 IV – a  bugetului local al 
comunei Valea Râmnicului pe anul 2021. 

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

-  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 20.01.04 pentru trimestrul IV prin diminuarea cu suma de 5 mii lei; 
 Alineat 20.01.08 pentru trimestrul IV prin diminuarea cu suma de 5 mii lei; 
 Alineat 20.01.30 pentru trimestrul IV prin diminuarea cu suma de 70 mii lei; 
 Alineat 20.30.30 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 27.75 mii lei; 

 
CAPITOLUL 65.02. – “ÎNVĂȚĂMÂNT ” 

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

o Titlul 20 “Bunuri și servicii” : 
 alineat 20.01.01 pentru trimestrul IV prin diminuarea cu suma de 1 mii lei; 
 alineat 20.01.03 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 16,5 mii lei; 
 alineat 20.01.04 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 0.5 mii lei; 
 alineat 20.01.08 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 1 mii lei; 
 alineat 20.01.30 pentru trimestrul IV prin diminuarea cu suma de 17 mii lei; 

 
CAPITOLUL 67.02. – “CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE ” 
 

            Se aprobă modificarea prevederilor la: 
-  Subcapitolul 67.03.07. -“Cămine Culturale” : 

o Titlul 20”Bunuri și servicii”: 
 Alineat 20.30.30 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 10 mii lei; 

- Subcapitolul 67.05.03 – “ Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de 
agrement” 

o Titlul 20 “Bunuri și servicii”: 
 Alineat 20.30.30 pentru trimestrul IV prin diminuarea cu suma de 25 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 10 “Cheltuieli  de personal” : 

 alineat 10.01.01 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 19,8 mii lei; 
 alineat 10.03.07 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 0,45 mii lei; 

o Titlul 57 “Ajutoare sociale”: 
 alineat 57.02.01 pentru trimestrul IV prin diminuarea cu suma de 41 mii lei; 

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

 Alineat 57.02.01 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 71 mii lei; 
 

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

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

o Titlul 20 “Bunuri și servicii” : 
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 alineat 20.01.03 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 36 mii lei; 
 

- Subcapitolul 70.50.00. -“Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale” : 
o Titlul 20 “Bunuri și servicii” : 

 Alineat 20.05.30 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma 10 mii lei; 
 Alineat 20.30.30 pentru trimestrul IV prin diminuarea cu suma de 29 mii lei; 

 
- pentru bugetul din subventii si venituri proprii se vor modifica urmatorii indicatori: 
- la partea de cheltuieli : 

 

CAPITOLUL 74.02. – “PROTECȚIA MEDIULUI ” 
 

            Se aprobă modificarea prevederilor la: 
-  Subcapitolul 74.05.01. -“Salubritate” : 

o Titlul 20”Bunuri și servicii”: 
 Alineat 20.01.05 pentru trimestrul IV prin diminuarea cu suma de 30 mii lei; 
 Alineat 20.01.30 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 30 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 execuției bugetului local al 

comunei Valea Râmnicului pe trimestrul III 2021 pe cele două secțiuni. 
Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că  în conformitate cu prevederile art.49 

alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare , în 
lunile aprilie, iulie și octombrie,  pentru trimestrul expirat,  și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al 
patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare 
de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a 
redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel 
încât la sfârșitul anului: 

a) să nu înregistreze plăți restante; 
                  b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor precedenți utilizat pentru finanțarea 
exercițiului bugetar curent, pe de o parte suma plăților efectuate și a platilor restante, pe de altă parte să fie mai 
mare decât zero. 
                  Bugetul local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2021 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului 
local nr.17 din 13.04.2021. 
                  Veniturile bugetului local pentru trimestrul III 2021 au fost stabilite în sumă de 8.477,72 mii lei și s-
au realizat 6.556,08 mii lei, iar cheltuielile au fost stabilite în sumă de 9.251,9 mii lei și s-au realizat 5.229,78 
mii lei.  
                                                                                                                                                     - mii lei - 

 
DENUMIREA INDICATORILOR 

Cod 
indicator 

PROGRAM 
TRIM.III 

 2021 

REALIZAT 
TRIM. III 

2021 

 
% 

0. 1. 2. 3. 4. 
VENITURI TOTAL 
I+II+III+IV+V + VI 

  
8.477,72 

 
6.556,08 

 
77.33 

Din care:     
 
I. VENITURI PROPRII 

  
3.474,70 

 
3.429,44 

 
98.7 

II.COTE DEFALCATE DIN    
     IMPOZITUL PE VENIT 

 
04.02.01. 

 
974 

 
791,583 

 
81.27 
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III.COTE DEFALCATE DIN   
       IMPOZITUL PE VENIT PENTRU    
       ECHILIBRAREA BUGETELOR  
       

 
04.02.04.  

530 
 

480.89 
 

90.73 

IV. SUME REPARTIZATE DIN   
      FONDUL LA DISPOZIȚIA    
     CONSILIULUI JUDEȚEAN 

 
04.02.05. 

 
210 

 
215.61 

 
102.67 

V. SUME DEFALCATE DIN TVA  
      TOTAL (a + b ) 

  
2.859,00 

 
2.859,00 

 
100 

      Din care:     

a) sume defalcate din TVA pentru 
finanțarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul comunelor, orașelor și 
municipiilor 

 
 

11.02.02. 
 

 
 

847,00 

 
 

847,00 

 
 

100 

b) pentru echilibrarea bugetelor locale  
11.02.06. 

 
2.012,00 

 
2.012,00 

 
100 

VI. SUBVENȚII –TOTAL  
( a+b+c+d) 

  
1.945,20 

 
178.578 

 
9.18 

     Din care:     

a) pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, 
combustibili petrolieri 

 
42.02.34. 

 
9,00 

 
0,63 

 
7,00 

b) subvenții pentru finanțarea sănătații  
42.02.41. 

 
52.60 

 
42.88 

 
81.52 

c) Finanțarea Programului Național de 
Dezvoltare Locală 

 
42.02.65. 

 
1.000 

 
0 

 
0 

d) sume alocate din ANCPI pt. Finanțare 
Program cadastru și carte funciară 

 
43.02.34. 

 
149 

 
149.19 

 
100 

VII. Sume primite de la UE FEADR,din care:     

a) Sume primite in contul platilor 
efectuate in anul curent 

48.04.01 644 31.67 4.92 

b) Sume primite in contul platilor 
efectuate in anii anteriori 

48.04.02 25.93  0 

 
CHELTUIELI TOTAL 

  
9.251,9 

 
5.229,78 

 
56.53 

Din care:     

 
a) AUTORITĂȚI EXECUTIVE 

 
51.02. 

 
1.682,1 

 
1.355,92 

 
80.61 

b) ORDINE PUBLICĂ ȘI  
    SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 

 
61.02. 

 
90,00 

 
72.28 

 
80.31 

 
c)  ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
65.02. 

 
259,5 

 
186,76 

 
71.96 

d) SĂNĂTATE 
 

66.02. 
 

77.6 
 

52.20 
 

67.27 
e) CULTURĂ, RECREERE,  
     RELIGIE 

 
67.02. 

 
180,20 

 
129.04 

 
71.61 

f) ASIGURĂRI SI ASISTENȚĂ  
    SOCIALĂ 

 
68.02. 

 
824,50 

 
767.37 

 
  93.07 

g) LOCUINȚE, SERVICII ȘI  
    DEZVOLTARE PUBLICĂ  

 
70.02. 

 
2.482,00 

 
1543.84 

 
62.20 

 
h) PROTECȚIA MEDIULUI 

 
74.02. 

 
322,00 

 
263.24 

 

 
81.75 

 
i) DRUMURI ȘI PODURI 

 
84.02. 

 
3.334,00 

 
859.14 

 
25.77 
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Cheltuielile bugetului local s-au realizat la data de 30.09.2021 în procent de 56,53 %. 
Excedentul inregistrat la data de 30.09.2021 este în sumă de 1.326,3 mii  lei.       

            Menționam că administrarea și utilizarea mijloacelor financiare s-a făcut cu respectarea prevederilor 
Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Legii 
contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare. 
             În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 
completările ulterioare și ale O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completarile 
ulterioare, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind execuția bugetului local al comunei Valea 
Râmnicului pe trimestrul III 2021 pe cele două secțiuni. 

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 stabilirea valorii unui pachet care fi 

acordat copiilor de pe raza comunei Valea Râmnicului, județul Buzău,  cu ocazia sărbătorilor de iarnă 
Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând   sfârșitul anului școlar  precum și sărbătoarea 

Crăciunului propun alocarea din bugetul local a sumei de 30.000 lei, pentru organizarea pomului de iarnă la 
unitățile școlare de pe raza comunei Valea Râmnicului.  

Ținând cont de faptul că, în fiecare an, la nivelul comunei au fost organizate diverse manifestări 
tradiționale cu ocazia sărbătorilor de iarnă, printre care și primirea colindătorilor și că ne aflăm într-o perioadă 
premergătoare acestor sărbători, consider oportun a respecta spiritul acestor tradiții și obiceiuri.  

Menționez că din suma alocată vor fi pregătite pachete cu dulciuri pentru copii din cele trei sate 
componete comunei Valea Râmnicului, iar valoarea pachetului / copil va fi în cuantum de 50 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 acordarea unui ajutor de urgență 

domnului Iancu Alexandru – Valentin. 
Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  prin cererea înregistrată la nr. 8022 din 

07.10.2021  în cadrul Compartimentului de asistenţă socială, domnul Iancu Alexandru – Valentin solicită un 
ajutor de urgenţă pentru achiziționarea celor necesare înmormântării def. Iancu Nelu 

A fost efectuată ancheta socială la domiciliul solicitantei,  unde s-a constatat că aceasta locuia în condiţii 
de sărăcie fiind la limita subzistenţei fără venituri.  

Datorită costurilor suplimentare pe care trebuie să le suporte din bugetul propriu pentru asigurarea 
cheltuielilor cu pomenirea, veniturile acestora se diminuează considerabil fiind totodată, în imposibilitatea 
asigurării celor necesare traiului zilnic. 

De asemenea, în lipsa veniturilor, familiile nu îşi pot achita datoriile de întreţinere ale locuinţei, iar 
riscul de excluziune socială creşte în aceste condiţii, generând probleme sociale deosebite. Ajutorul de urgenţă 
reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în 
vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii 
sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres 
de legislaţia în vigoare.  

Propun acordarea unui ajutor de urgență în cuantum de 1.500 lei.  
Precizez că defunctul  nu beneficiază de ajutor de la Casa de Pensii 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 aprobarea cotizației pentru activitatea de 

Audit Public Intern către ACOR Buzău la care comuna Valea Râmnicului este membru asociat, începând cu 
anul 2022. 

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că  în cadrul Adunării Generale a Filialei 
Județene Buzău a Asociației Comunelor din România s-a stabilit majorarea numărului de auditori din cadrul 
Compartimentului de Audit Public Intern al Filialei, cu un număr de 4 auditori, drept pentru care s-a aprobat și 
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majorarea nivelului cotizației la 1.100 lei pe lună, respectiv 13.200 lei/an, pentru acoperirea cheltuielilor de 
personal.  

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 completarea Nomenclatorului stradal al 

comunei Valea Râmnicului, județul Buzău. 
Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că  prin H.C.L.  Valea Râmnicului nr. 19 din 

26.03.2020 a fost aprobat Panul Urbanistic General al comunei Valea Râmnicului, prin care s-a introdus în 
intravilan o suprafață de teren, iar cetățenii au început construirea de locuințe avem obligația de a completa 
nomenclatorul stradal cu străzile care acum fac parte din intravilan.  

În conformitate cu  prevederile art.5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia : 

 
    (1) Nomenclatura stradală se aprobă prin hotărâre a consiliului local, se organizează pe fiecare localitate şi 
reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la atribuirea denumirii străzii şi a numărului administrativ. 
    (2) Registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale reprezintă sistemul unic de referinţă la nivel 
naţional, în care sunt înscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, oraşelor şi al municipiilor. 
Registrul este obligatoriu de utilizat de instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în 
activitatea specifică. Agenţia Naţională asigură instituţiilor şi autorităţilor publice, precum şi notarilor publici 
accesul liber şi gratuit la registru. 
    (3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a furniza şi actualiza datele cu privire la 
nomenclatura stradală proprie din registrul electronic al nomenclaturilor stradale. 

    (4) Modificarea adresei administrative a imobilului se notează în cartea funciară. Prin excepţie de la 
prevederile art. 31 alin. (1), încheierea prin care se dispune notarea modificării adresei administrative se 
comunică numai la cererea persoanei interesate. 
        De asemenea articolul 453 lit. g și h¹  din Legea 227/08.09.2015 Codul Fiscal, cu modificările și 
completarile ulterioare prevede: ”nomenclatură stradală - lista care conţine denumirile tuturor străzilor dintr-o 

unitate administrativ-teritorială, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare stradă în parte, precum şi 
titularul dreptului de proprietate al fiecărui imobil; nomenclatura stradală se organizează pe fiecare localitate 
rurală şi urbană şi reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la atribuirea adresei 
domiciliului/reşedinţei persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, precum şi a fiecărui imobil, teren şi/sau 
clădire” - ”terenul aferent clădirii de domiciliu - terenul proprietăţii identificat prin adresa acestuia, 

individualizată prin denumire proprie a străzii şi numărul poştal atribuit de la adresa de domiciliu” 

 
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 stabilirea impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2022 la nivelul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău. 
Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că  impozitele şi taxele locale constituie sursă 

importantă de venituri, utilizate pentru cheltuielile publice a caror finanţare se asigură din bugetul local, în 
conditiile legii.  

Constituie integral venituri proprii ale bugetului local următoarele resurse financiare : impozitul şi taxa 
pe clădiri, impozitul şi taxa pe teren, impozitul şi taxa pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor şi autorizatiilor, taxa pentru folosirea mijlocelor de reclama şi publicitate, impozitul pe 
spectacole, taxele speciale și taxele locale, amenzile şi penalitătile aferente impozitelor  şi taxelor locale, taxele 
judiciare de timbru, taxele de timbru pentru activitatea notarială, taxele extrajudiciare de timbru.          

În vederea finanțării proiectelor aflate în derulare și pentru ca sursele bugetului local să satisfacă într-o 
proporție cât mai mare nevoile actuale ale cetățenilor comunei Valea Râmnicului, dar și cerințele Uniunii 
Europene, este necesară menținerea surselor actuale ale bugetului local, atragerea de noi surse extrabugetare, 
precum și valorificarea judicioasă și eficientă a patrimoniului comunei Valea Râmnicului.  
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În baza prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, Consiliul local are competență să 
stabilească cota impozitelor și taxelor locale, când acestea se detrmină pe bază de contă procentuală, prin lege 
fiind stabilite limitele minime și maxime, stabilirea cuantumului impozitelor și taxelor locale prevăzute în sumă 
fixă, precum și stabilirea nivelului bonificației de până la 10% conform prevederilor art.462 alin.2, art. 467 
alin.2 și art.472 alin.2 din Codul fiscal, cu modificările și completările uterioare. 

În baza prevederilor art. 491, alin.1, alin.2, alin.3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare și ținând cont de comunicatul Institutului Național de Statistică, conform 
căreia rata inflației este 2,6%, vă propun ca impozitele și taxele  locale , precum și taxele speciale, pe anul 2022 
să fie indexate cu rata inflației, respectiv cu 2,6%.  
 Având în vedere cele meționate mai sus, Compartimentul impozite și taxe din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului a propus spre consultare publică proiectul privind 
stabilirea impozitelor și taxelor locale ce se vor aplica în anul  2022 la nivelul  comuna Valea Râmnicului, 
județul Buzău. 

Propun  Consiliului Local Valea Râmnicului aprobarea proiectului de 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   înființarea Serviciului public de 

gestionare a câinilor fără stăpân, în cadrul UAT Valea Râmnicului, județul Buzău. 
Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că  prin adresele communicate de Instituției 

Prefectului județul Buzău și a DSVSA Buzău  ni se reamintește obligativitatea autorităților publice locale de a 
înființa Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân, necesitatea și oportunitatea înființării acestuia fiind 
prezentată în Studiul de fundamentare a proiectului de hotărâre, din care rezultă că: 
-pe raza comunei, în locuri publice din centru, și periferia vetrei satului sunt depistați câini fără stăpân, care pot 
fi sau deveni agresivi și care fac imposibilă traversarea acestor zone de către persoane în siguranță, neînsoțite 
sau fără a avea asupra lor mijloace de apărare pentru ținere a acestora la distanță;  
-în marea majoritate proprietarii câinilor sunt cunoscuți, au fost avertizați de Poliția locală, chiar și prin adrese 
scrise, dar aceștia arată că animalele nu sunt agresive ci dimpotrivă, prin lătrat, urmărire, caută atenția omului; 
-la Primăria comunei Valea Râmnicului au fost primite mai multe sesizări cu privire la lăsarea nesupravegheată, 
pe domeniul public și privat a unor câini, de care se tem nu numai copiii ci chiar și persoanele adulte, 
prezentând chiar și pericol de transmitere a unor boli; 
-până în prezent nu au avut loc incidente care să vizeze integritatea fizică, totuși, populația și-a luat propriile 
măsuri în sensul că cu mai merg în afara vetrei satului decât cu vehicule, ceea ce este o încalcare a drepturilor 
acestora de a primi siguranță din partea autorităților. 
-pe marginea satului locuiesc persoane care dețin oi și câini de pază, care prezintă pericol pentru populație;  
-la marginea satului sau în cimitire sunt aruncați căței imediat după naștere, care sunt nedoriți de proprietar sau 
altă persoană; 
-pe drumurile din extravilan sunt găsiți câini cel mai probabil aduși din alte localități și lăsați pe teritoriul nostru 
și care nu pot fi îndepărtați, eutanasiați etc. 

Având în vedere că finanțarea serviciului din bugetul local presupune înființarea unui compartiment 
specializat sau un serviciu public funcțional imposibil de acoperit în momentul de față, propun alegerea ca 
formă de gestiune GESTIUNEA DELEGATĂ care presupune realizarea acestuia prin intermediul unor 
operatori /prestatori de servicii specializați, costurile pentru comuna noastră fiind mult mai mici, iar calitatea 
serviciului fiind asigurată în acest mod. 
 Prin înființarea acestui serviciu public se asigură: 
-îmbunătățirea condițiilor de viață, siguranța și protecția cetățenilor; 
-protecția animalelor fără stăpân; 
-protecția mediului înconjurător. 

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.  



 8 

Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici și a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții ”Modernizarea sistemului de 
iluminat public stradal în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău” și participarea la Programul privind  
”Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public.  

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că  obiectivul de investiții ”Creșterea 
eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” se încadrează in cadrul  programului prin Administrația 
Fondului pentru Mediu (AFM). 

 

Obiectivul de investiții propus ”Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” 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 ”Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” vor 
respecta prevederile Planului Urbanistic General al unității administrativ – teritoriale comuna Valea 
Râmnicului, județul Buzău.  

Ţinând seama de starea tehnică actuală a infrastructurii de iluminat public ce face 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, iluminatul public 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 modernizarea acestuia. 

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

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 iluminat public 

- 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 de iluminat public și sporirea gradului de accesibilitate; 

- protejarea mediului înconjurator prin reducerea emisiilor; 

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 prelungirea valabilității scrisorii de 

garanție cu CEC BANK S.A. pentru obiectivul de investiții – „Înființarea sistemului  de distribuție gaze naturale 
în satele Oreavul și Rubla, aparținătoare comunei Valea Râmnicului, județul Buzău”.  

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că  solicită prelungirea valabilității scrisorii de 
garanție în valoare de 112.377,85 lei, cu CEC BANK S.A. pentru obiectivul de investiții – „Înființarea 
sistemului  de distribuție gaze naturale în satele Oreavul și Rubla, aparținătoare comunei Valea Râmnicului, 
județul Buzău” 

Valabilitatea scrisorii de garantare enisă de CEC BANK S.A. pentru obiectivul de investiții – 
„Înființarea sistemului  de distribuție gaze naturale în satele Oreavul și Rubla, aparținătoare comunei Valea 
Râmnicului, județul Buzău” este pentru o perioadă de 16 luni, respectiv data de 13.03.2023, 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.  
 
 



 9 

Diverse : 
 
 Primarul comunei Valea Râmnicului prezintă Consiliului local situația privind execuția lucrărilor de 
gaze naturale de la nivelul comunei și stadiul implementării proiectelor aprobate.  

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

                          Președinte,                                                                                        Secretar general, 
                  Moise Florin – Grigore                                                                 Jr. Ionuţ Şerbu    
 
 
 


