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                      JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
                          27.09.2021 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astăzi 27.09.2021 

 
 

 Astăzi data de mai sus are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Valea Râmnicului pe luna 
septembrie a.c. şedinţa ce are loc în sediul  primăriei comunei, convocată de primarul comunei Valea 
Râmnicului prin Dispoziţia nr. 87/2021. 

La şedinţa Consiliului local Valea Râmnicului din partea unutății participă domnul Marian Galbenu – 
primar, 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  14 consilieri. 
Absenți : Ghițulescu Ion.   

Se supune la vot procesul – verbal al şedinței ordinare din 31.08.2021 și se aprobă în unanimitate.  
În continuare președintele de ședință dă citire ordinei de zi :    

-proiect de hotărâre privind   rectificarea a II – a  bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2021; 
-proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației tehnico-economice (faza documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenție DALI) și a indicatorilor tehnico-economici al  obiectivului de investiție ”Infrastructură 
de acces agricol în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău”;  
-proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării contractului pentru obiectivul de investiție ”Înființare rețea 
gaze naturale în satele Oreavul și Rubla, comuna Valea Râmnicului” – buget local, conform O.G. nr.15/2021; 
-proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării contractului pentru obiectivul de investiție ”Modernizare 
infrastructură rutieră în comuna Valea Râmnicului” – PNDL, conform O.G. nr.15/2021; 
-proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării contractului pentru obiectivul de investiție ”Modernizare 
drumuri de interes local comuna Valea Râmnicului” – AFIR, conform O.G. nr.15/2021; 
-proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de transport elevilor navetiști cu TUC Rm. Sărat pentru 
perioada ianuarie – iunie 2021, conform Legii 226/2020;  
-proiect de hotărâre privind aprobarea compensării cheltuielilor de transport elevilor navetiști cu TUC Rm. 
Sărat, pentru perioada iulie  – decembrie 2021, conform O.U.G. nr.50/2021;  
-proiect de hotărâre privind alocarea unui număr de 2.400 măști de protecție Școlii Gimnaziale Valea 
Râmnicului;  
-proiect de hotărâre privind actualizarea grilei de salarizare pentru funcționarii publici și personalul contractual 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, - familia 
ocupațională – ”Administrație” ;  
-proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a bunului mijloc fix buldoexcavator MTS, aparținând 
domeniului privat al comunei Valea Râmnicului;  
-proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale 
Valea Râmnicului din partea Consiliului local ; 
-proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării prin licitație publică a unui buldoexcavator prin procedură 
simplificată;  
-informează despre activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului local doamna/domnul consilier Papuc Nicolae;  
     Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă în unanimitate.  
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Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind rectificarea a II – a  bugetului local al 
comunei Valea Râmnicului pe anul 2021. 

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că proiectul de hotărâre privind rectificarea a 
II 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 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Buzau nr 

82229/15.09.2021 a unor indicatori, dupa cum urmeaza: 
 
1. Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) pentru trimestrul III o diminuare cu 106 mii lei 
2. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale(04,02,04)  pentru trimestrul III o suplimentare cu suma de 47 mii lei 
3. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale(11.02.06) pentru trimestrul III o 

suplimentare cu suma de 224 mii lei 
-  la partea de cheltuieli a unor indicatori, după cum urmează: 
 

CAPITOLUL 51.02. – “AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE ” 
 
            Se aprobă modificarea prevederilor la: 

-  Subcapitolul 51.01.03. -“Autoritati executive” : 
o Titlul 20”Bunuri si servicii”: 

 Alineat 20.30.30 pentru trimestrul III prin suplimentarea cu suma de 45 mii lei 
 

CAPITOLUL 67.02. – “CULTURA,RECREERE, RELIGIE ” 
 

            Se aprobă modificarea prevederilor la: 
- Subcapitolul 67.06.00 – “Servicii religioase”: 

o Tilul 59 “Alte cheltuieli”: 
 Alineat 59.12 Sustinerea cultelor pentru trimestrul III prin suplimentarea cu suma de 

20 mii lei 
 

CAPITOLUL 70.02. – “LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA ” 
 

Se aprobă modificarea prevederilor la: 
 

- Subcapitolul 70.07.00 – “Alimentare cu gaze naturale in localitati” 
o Titlul 70 “ Cheltuieli de capital” 

 Alineata 71.01.30 pentru trimestrul III prin suplimentarea cu suma de 20 de mii 
 

CAPITOLUL 84.02. – “TRANSPORTURI ” 
 

            Se aprobă modificarea prevederilor la: 
-  Subcapitolul 84.03.01. -“Drumuri si poduri” : 

o Titlul 58 ”Proiecte cu finantare din fonduri externe”: 
 Alineat 58.04.03 pentru trimestrul III prin suplimentarea cu suma de 80 

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 cu 11 voturi pentru și 3 abțineri : Moise Florin, Niță 

Maria și Radu Cristina. 
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Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice (faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenție DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 
al  obiectivului de investiție ”Infrastructură de acces agricol în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău 

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că drumurile agricole ce fac obiectul prezentei 
documențatii de avizarea a lucrărilor de intervenție îşi desfasoară traseul pe teritoriul administrativ al comunei 
VALEA RÂMNICULUI, judeţul Buzău.  

Valea Râmnicului este o comună în județul Buzău, Muntenia, România, formată din satele Oreavul, 
Rubla si Valea Râmnicului.   

Comuna se află imediat la sud de orașul Râmnicu Sărat, pe malul drept al râului Râmnicu Sărat. Este 
traversată în partea sa de vest (satul Oreavul) de șoseaua națională și europeană DN 2, 
care leagă Buzăul de Râmnicu Sărat. La Oreavul, DN 2 se intersectează cu mai multe șosele județene: ramura 
estică a lui DJ 203A leagă comuna de așezările de pe malul drept al râului Râmnicu Sărat: Rîmnicelu, Puiești și 
mai departe de Ciorăști și Măicănești (județul Vrancea, DN 23), ramura vestică a aceluiași drum duce spre valea 
Câlnăului prin Grebănu și Murgești, în vreme ce DJ 203H duce spre Topliceni și Buda și mai departe spre nord 
către Dumitrești.  

Lungimea totala a drumurilor din Inventarul Domeniului Public al comunei VALEA RÂMNICULUI 
este de 28,83 km.   

Drumurile agricole propuse pentru modernizare se inscriu in sistemul rutier al localitatii, in sensul 
ordinului Ministerului Transporturilor nr. 50/1998, prioritatea in modernizare decurgand functional, in principal 
din:   
- întinderea și densitatea zonelor de locuit existente;  
- asigurarea legaturii locuitorilor cu drumurile judetene si nationale;  
- reducerea consumului de carburanți si micșorarea cantităților de noxe emise;  
- necesitatea și posibilitatea reducerii unor puncte de conflict.  

Lungimea totală a drumurilor agricole ce fac obiectul acestei documentaţii este de 7,20 km si se 
regăsesc în satele Oreavul si Valea Râmnicului, astfel:   
Oreavul:  
- DE 158  
Sat Valea Râmnicului:  
- DE 117  

- DE 113  

- DE 83  

- DE 55  
Sat Rubla  
- DE 42  
- DE 203 

 
Pentru elaborarea prezentei documentații s-au efectuat măsuratori topografice de o societate de 

specialitate, utilizând echipamente moderne şi programe adecvate lucrărilor de drumuri. Acestea au fost 
realizate în sistem STEREO 70 plan de referință Marea Neagră 1975, respectând normativele impuse de Oficiul 
National de Cadastru, Geodezie și Cartografie.   

Punctele rețelei de sprijin au fost materializate în teren prin borne de beton conform SR 3446-1/96. Prin 
tema de proiectare, densitatea medie a profilelor este de 25.0 m. Toate detaliile culese în teren au fost transpuse 
pe planuri de situație scara 1:500 și profile longitudinale scara 1:100 / 1:1000, care s-au executat în sistemul de 
coordonate STEREO 70, conform temei de proiectare. 

Lucrările de modernizare a drumurilor se vor realiza în conditiile respectării normelor și standardelor 
Uniunii Europene, în conformitate cu Legea 10/1995 cu completările și modificările ulterioare privind 
obligativitatea utilizării de materiale agrementate pentru execuția lucrărilor.  
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Stabilirea categoriei de importantă a construcției s-a facut în baza Legii 10/1995 cu completările și 
modificările ulterioare, “Legea privind calitatea în construcții”, cu respectarea “Regulamentului privind 
stabilirea categoriei de importanță a constructiilor – Metodologie de stabilire a categoriei de importanță a 
construcțiilor” aprobat cu Ord. MLPAT nr. 31/N/1995 cu referire la Regulamentul din Anexa 3 privind 
“Stabilirea categoriilor de importanță a construcțiilor”. Lucrările care reprezintă obiectul prezentului proiect se 
încadrează în categoria C - lucrări de importanță normală.  

În conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 - articolul 10, completata cu Legea nr. 82/1998, 
drumurile din prezenta documentație sunt definite ca drumuri de clasa tehnica IV-V. 

De asemenea realizarea lucrărilor propuse vor conduce la:   
- creşterea mobilităţii locuitorilor din zonă, către centrele polarizatoare;  
- accesul permanent, rapid şi în siguranţă a maşinilor de intervenţie ( poliţie, pompieri, salvare);  
- condiţii sociale normale pentru locuitorii din zonă;  
- reducerea costului de întreţinere pentru mijloacele de transport;  
- reducerea timpului de deplasare;  
- reducerea riscului de producere a accidentelor;  
- reducerea consumului de combustibil.  

Am iniţiat proiectul de hotărâre  pe care  îl supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră 
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi pentru și 3 abțineri : Moise Florin, Niță 

Maria și Radu Cristina. 
Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind aprobarea actualizării contractului 

pentru obiectivul de investiție ”Înființare rețea gaze naturale în satele Oreavul și Rubla, comuna Valea 
Râmnicului” – buget local, conform O.G. nr.15/2021. 

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că, conform prevederilor art.7 din  O.U.G. nr. 
15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, avem obligația actualizării contractului pentru 
obiectivul de investiție ” Înființare rețea gaze naturale în satele Oreavul și Rubla, comuna Valea Râmnicului”, 
conform devizului actualizat pentru ajustarea costului materialelor de construcții.   

Menționez că valoarea cu care se actualizată  contractul pentru obiectivul de investiție ” Înființare rețea 
gaze naturale în satele Oreavul și Rubla, comuna Valea Râmnicului ” – buget local, conform O.G. nr.15/2021, 
este în  cuantum  de 20.000 lei,  

Am iniţiat proiectul de hotărâre  pe care  îl supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi pentru și 3 abțineri : Moise Florin, Niță 

Maria și Radu Cristina. 
Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind aprobarea actualizării contractului 

pentru obiectivul de investiție ”Modernizare infrastructură rutieră în comuna Valea Râmnicului” – PNDL, 
conform O.G. nr.15/2021. 

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că, conform  adresei nr.104487 din 
01.09.2021 a Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, precum și prevederile art.7 din  
O.U.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, avem obligația actualizării contractului 
pentru obiectivul de investiție ”Modernizare infrastructură rutieră în comuna Valea Râmnicului”, conform 
devizului actualizat pentru ajustarea costului materialelor de construcții.   

Valoarea totală  actualizată a contractului pentru obiectivul de investiție ”Modernizare infrastructură 
rutieră în comuna Valea Râmnicului” – PNDL, conform O.G. nr.15/2021, este în  sumă de 8.406.025,28 lei, 
valoare alocată de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivului de investiție se stabilește în sumă de 
7.865.165,67 lei și valoarea cofinanțată de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiție se 
stabilește în sumă de 540.859,61 lei.  

Am iniţiat proiectul de hotărâre  pe care  îl supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi pentru și 3 abțineri : Moise Florin, Niță 

Maria și Radu Cristina. 
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Președintele de unanimitate.ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind aprobarea actualizării 
contractului pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri de interes local comuna Valea Râmnicului” – 
AFIR, conform O.G. nr.15/2021. 

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că, conform  prevederilor art.7 din  O.U.G. nr. 
15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, avem obligația actualizării contractului pentru 
obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri de interes local comuna Valea Râmnicului”, conform devizului 
actualizat pentru ajustarea costului materialelor de construcții.   

Menționez că valoarea cu care se actualizează contractul pentru obiectivul de investiție ”Modernizare 
drumuri de interes local comuna Valea Râmnicului” – AFIR, conform O.G. nr.15/2021, este în cuantum de 
80.000 lei.  

Am iniţiat proiectul de hotărâre  pe care  îl supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră 
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi pentru și 3 abțineri : Moise Florin, Niță 

Maria și Radu Cristina. 
Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind  aprobarea cheltuielilor de transport 

elevilor navetiști cu TUC Rm. Sărat pentru perioada ianuarie – iunie 2021, conform Legii 226/2020. 
Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că la nivelul comunei Valea Râmnicului sunt 

elevi care fac naveta cu  societatea de transpot TUC Râmnicu  Sărat către școlile din municipiul  Râmnicu Sărat. 
Această societate a transmis unității noastre periodic documentația și facturile aferente perioadei 

ianuarie – iunie 2021, în conformitate cu prevederile art. 84 pct 1˄2  din Legea nr.226/2020 pentru modificarea 
şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Din diverse motive (pensionarea contabilului unității) 
acestea nu au fost achitate până în prezent iar suma este în cuantum de 24.705 lei.  

Având în vedere discuțiile purtate cu cei de la TUC Râmnicu Sărat avem obligația decontării 
cheltuielilor de transport elevilor navetiști pentru perioada ianuarie – iunie 2021. 

Am iniţiat proiectul de hotărâre  pe care  îl supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi pentru și 3 abțineri : Moise Florin, Niță 

Maria și Radu Cristina. 
Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind  aprobarea compensării cheltuielilor de 

transport elevilor navetiști cu TUC Rm. Sărat, pentru perioada iulie  – decembrie 2021, conform O.U.G. 
nr.50/2021.  

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că la nivelul comunei Valea Râmnicului sunt 
elevi care fac naveta cu   societatea de transpot TUC Râmnicu  Sărat către școlile din mun.  Râmnicu Sărat. 

Această societate  transmite unității noastre lunar situația abonamentelor, numărul de kilometri parcurși, 
factura și raportul de constatatre.  

În conformitate cu prevederile art. 84 pct 1˄7  din O.U.G. nr.50/2021 pentru modificarea şi completarea 
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, propun compensarea cheltuielilor de transport elevilor navetiști cu TUC 
Râmnicu Sărat pentru perioada iulie – decembrie 2021, conform situațiilor financiare lunare depuse la 
Compartimentul Buget finanțe contabilitate.   

Am iniţiat proiectul de hotărâre  pe care  îl supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi pentru și 3 abțineri : Moise Florin, Niță 

Maria și Radu Cristina. 
Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind alocarea unui număr de 2.400 măști de 

protecție Școlii Gimnaziale Valea Râmnicului. 
Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că în perioada stării de urgență / alertă,  

Primăria comunei Valea Râmnicului a achiziționat măști de protecție pentru copiii unităților școlare de pe raza 
comunei, pentru persoanele cu handicap, persoanele cu probleme sociale, personalului unității și cetățenilor care 
vin către unitatea noastră și nu dețin o mască de protecție. 

Având în vedere că, copiii au început cursurile în fizic, iar unitățile de învățământ de pe raza comunei nu 
dețin un număr sufucient de măști de protecție, propun alocarea unui număr de 2.400 măști de protecție Școlii 
Gimnaziale Valea Râmnicului.  

Am iniţiat proiectul de hotărâre  pe care  îl supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră. 
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Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi pentru și 3 abțineri : Moise Florin, Niță 
Maria și Radu Cristina. 

Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind actualizarea grilei de salarizare pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea 
Râmnicului, județul Buzău, - familia ocupațională – ”Administrație”. 

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că prin H.C.L.Valea Râmnicului nr. 13/2021 
s-a hotărât  menținerea salariilor de bază brute lunare ale funcționarilor publici și personalului contractual din 
aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, la nivelul aferent lunii 
decembrie 2020. 

Având în vedere că că o parte din personalul aparatului de sepecialitate al Primarului comunei Valea 
Râmnicului s-a pensionat iar posturile au fost tranformate, desființate, etc. propun actualizarea grilei de 
salarizare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, - familia ocupațională – ”Administrație”. 

Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituțiile și autoritățile publice se asigură de 
fiecare ordonator de credite care are obligația să stabilească salariile de bază, sporurile și alte drepturi salariale 
în bani sau natură prevăzute de lege, să asigure promovarea în funcții, grade/trepte profesionale și avansarea în 
gradații astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu.   

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi pentru și 3 abțineri : Moise Florin, Niță 
Maria și Radu Cristina. 

Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind  vânzarea prin licitație publică a bunului 
mijloc fix buldoexcavator MTS, aparținând domeniului privat al comunei Valea Râmnicului. 

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că la nivelul comunei deținem un din anul 
2008 un  buldoexcavator MTS având următoarele date de identificare : marca – MTS, tip – M542, n afabricație 
– 2008, tip motor – PERKINS, nr. locuri – 1, putere (kw/CP) – 74,5/99, capacitate cupă – 1,2 mc, capacitate de 
ridicare max – 4.050 kg, forță rupere cupă 7.790 kgf, greutate utilaj – 8.500 kg, trabsmisie carraro – TLB2, braț 
telescopic, utilajul fiind folosit pentru desfășurarea activitățiilor proprii în folosul comunității locale.  

Având în vedere numărul mare de ore de funcționare, am ajuns însituația în care mai mult ne costă 
reparațiile decât lucrarea pe care o executăm cu utilajul.  

În urma raportului de   evaluare întocmit de P.F. Coarfă Ramona – Mihaela,  evaluator ing. Coarfă 
Ramona – Mihaela, valoarea de piață a utilajului este de 42.500 lei cu TVA, iar valoarea reparațiilor 216.234,90 
lei. Această sumă ne este necesară să punem în funcțiune utilajul dar cu siguranță mai apăr și alte probleme.   

Propun scoaterea din funcțiune și valorificarea prin licitație publică a bunului mijloc fix buldoexcavator 
MTS, aparținând domeniului privat al comunei 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 cu 11 voturi pentru și 3 abțineri : Moise Florin, Niță 

Maria și Radu Cristina.  
Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliul 

de Administrație al Școlii Gimnaziale Valea Râmnicului din partea Consiliului local. 
Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că prin adresa nr. 832 din 08.09.2021   Școala 

Gimnazială Valea Râmnicului solicită desemnarea reprezentanților din partea Consiliului local Valea 
Râmnicului în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale și Comisia CEAC.  

Conform prevederilor art.96 alin. 2 lit.b din Legea nr.1/2011 a educației naționale; cu modificările și 
completările ulterioar, precum și a prevederilor art.4 alin 1 lit.b din Ordinul MEN nr. 5154/2021 pentru 
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 
învăţământ preuniversitar, avem obligația de a desemna trei membrii din cadrul Consiliului local care să facă 
parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Valea Râmnicului și Comisia CEAC.  

Am iniţiat proiectul de hotărâre  pe care  îl supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră. 
Președintele de ședință solicită consilierilor să vină cu propuneri : 
Domnul consilier Apostoiu Cristea : 
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Propun ca reprezentanți în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Valea Râmnicului din partea 
Consiliului local Valea Râmnicului, doamnele consilieri locali Perian Violeta și Răducan Daniela Mădălina, 
totodată propun  reprezentant în Comisia C.E.A.C.  al Școlii Gimnaziale Valea Râmnicului din partea 
Consiliului local Valea Râmnicului, doamna consilier local Țîrloi Ionica. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și propunerea făcută și se aprobă cu 11 voturi pentru și 3 abțineri : 
Moise Florin, Niță Maria și Radu Cristina.  

Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind  aprobarea achiziționării prin licitație 
publică a unui buldoexcavator prin procedură simplificată. 

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că  la nivelul comunei utilajul buldoexcavator 
MTS a fost scos din funcțiune și urmează a fi valorificat, este necesar pentru desfășurarea activitățiilor proprii în 
folosul comunității locale pentru deszăpezire, întreținerea domeniului public și privat, situații de urgență, etc. 

Propun aprobarea documentației necesare în vederea achiziționării unui buldoexcavator prin procedura 
de achiziţie - procedură simplificată - online, în cadrul SICAP.  

Am iniţiat proiectul de hotărâre  pe care  îl supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi pentru și 3 abțineri : Moise Florin, Niță 

Maria și Radu Cristina.  
 

Diverse : 
 
 Primarul comunei Valea Râmnicului prezintă Consiliului local situația privind execuția lucrărilor de 
gaze naturale de la nivelul comuneim precum și situația privind execuția șanțurilor pluviale.  

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

                          Președinte,                                                                                        Secretar general, 
                        Spiridon Vasile                                                                  Jr. Ionuţ Şerbu    
 


