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                      JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
                          28.06.2021 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astăzi 28.06.2021 

 
 
 Astăzi data de mai sus are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Valea Râmnicului pe luna 
iunie a.c. şedinţa ce are loc în sediul  primăriei comunei, convocată de primarul comunei Valea Râmnicului prin 
Dispoziţia nr. 65/2021. 

La şedinţa Consiliului local Valea Râmnicului din partea unutății participă domnul Marian Galbenu – 
primar, Ionuţ Şerbu – secretar general  și doamna Oancea Marilena. 

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 : Țîrloi Ionica. 
Se supune la vot procesul – verbal al şedinței de îndată din 10.06.2021 și se aprobă în unanimitate.  
Având în vedere absența doamnei Țîrloi Ionica președinte al Consiliului local, secretarul general al 

comunei solicită alegerea unui președinte care să conducă prezenta ședință.  
Domnul consilier Pîrvu Gheorghe propune președinte pentru actuala ședință pe doamna Răducan 

Daniela – Mădălina.  
Se supune la vot propunerea și se aprobă în unanimitate. 
În continuare președintele de ședință dă citire ordinei de zi :    

-proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de colectare, transport separat și depozitare 
deșeuri municipale de la agenții economici și instituții publice de pe raza comunei Valea Râmnicului de către 
S.C. RER SUD S.A. Buzău; 
-proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 10.000 lei Parohiei Valea Râmnicului I, 
comuna Valea Râmnicului, județul Buzău;  
-proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 20.000 lei Parohiei Oreavul II, comuna Valea 
Râmnicului, județul Buzău;  
-proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice vacante de nivel superior în nivel inferior -  
polițist local I, grad profesional superior în polițist local I, grad profesional asistent;  
-proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentației în vederea concesionării unor terenuri din 
domeniul public al comunei Valea Râmnicului.  
-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 aprobarea tarifului pentru activitatea de 
colectare, transport separat și depozitare deșeuri municipale de la agenții economici și instituții publice de pe 
raza comunei Valea Râmnicului de către S.C. RER SUD S.A. Buzău.  

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că obiectul proiectului de hotărâre îl constituie 
aprobarea de către Consiliul Local al comunei Valea Râmnicului, județul Buzău  a tarifelor practicate pentru 
activitatea de salubrizare menajera în comuna Valea Râmnicului, privind închierea Contractului de prestări 
servicii a activității de colectare separata și transport separat  al deșeurilor municipale și al celor similare între 
persoanele juridice și un operator de salubrizare. 
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S.C. RER SUD S.A. în calitate de prestator (salubrist ) a înaintat către autoritatea publică locală un 
centralizator cu tarifele pentru servicul public al localității pentru anul 2021. În ceeea ce privește tariful pentru 
depozitarea deșeului menajer la groapa autorizată, a fost introdusă în tariful de depozitare a deșeului menajer 
contribuția pentru economia circulară, motivată de intrarea în vigoare începand cu 1 ianuarie 2019 a 
prevederilor O.U.G. 74/2018, pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, a 
Legii 249/2013, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deseurilor de ambalaje si a OUG 
nr.196/2015 privind Fondul pentru mediu. 

Tariful pentru activitatea de colectare, transport separat și depozitare deșeuri municipale de la agenții 
economici și instituțiile publice de pe raza comunei Valea Râmnicului de către S.C. RER SUD S.A. Buzău, 
începând cu data de 01.07.2021, este în cuantum de 236,17 lei / mc (TVA inclus). 

Agenții economici și instituțiile publice de pe raza comunei Valea Râmnicului vor încheia contracte de 
salubrizare individuale cu  S.C. RER SUD  S.A. 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  alocarea din bugetul local a sumei de 

10.000 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 10.000 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 alocarea din bugetul local a sumei de 

20.000 lei Parohiei Oreavul II, 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 Oreavul  II propun acordarea  sumei de 20.000 lei pentru terminarea 
lucrărilor de pictură.   

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 transformarea unei funcții publice 

vacante de nivel superior în nivel inferior -  polițist local I, grad profesional superior în polițist local I, grad 
profesional asistent.  

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând că prevederile H.C.L. nr. 19/13.04.2021 
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatul de specialitate al Primarului comunei Valea 
Râmnicului, județul Buzău, propun transformarea funcției publice de execuție vacante, după cum urmeză : 
- Polițist local. clasa I, gradul profesional superior,  în Polițist local, clasa I, gradul profesional asistent – 
Compartiment Poliție locală;  

Având în vedere prevederile art. 409 alin. 1 și alin.3 lit.b din O.U.G. nr.57/2019  privind Codul 
administrativ:  
”(1)  Autorităţile şi instituţiile publice comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 10 
zile lucrătoare de la dispunerea măsurii prin act administrativ, orice modificare intervenită în situaţia 
funcţionarilor publici şi a funcţiilor publice. 
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 (3)  Modificările intervenite în situaţia funcţiilor publice se fac prin acte administrative emise în următoarele 
situaţii: 
b) transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu o altă denumire sau într-o funcţie publică 
de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituţia 
publică şi în fondurile bugetare anuale alocate.” 

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 întocmirii documentației în 

vederea concesionării unor terenuri din domeniul public al comunei Valea Râmnicului. 
Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând că odată cu preluarea sistemul centralizat de 

apă de către Compania de apă Buzău au fost preluate și fronturile de captare precum și terenurile aferente, 
conform contractului de delegare. 

Compania de apă Buzău a construit un sistem de apă centralizat pe raza comunei, iar ulterior a renunțat 
la acestea bunuri, drept pentru care comuna Valea Râmnicului le-a preluat în patrimoniu.  

De la data preluării și până în prezent nu au fost făcute investiții în acele zone, acestea intrând într-un 
proces de degradare.  

Având în vedere că nu ne propunem să dezvoltăm nimic în acele zone mărginașe, iar la nivelul unității 
sunt solicitări de la persoane fizice și juridice în vederea concesionării acestor bunuri, propun aprobarea 
întocmirii documentației în vederea concesionării unor terenuri din domeniul public al comunei Valea 
Râmnicului, județul Buzău, după cum urmeză : 

- teren suprafață din acte 1600 mp, suprafață măsurată 528 mp – CC, construcție C1 – 9 mp, 
intravilan, punct Releu Valea Râmnicului, sat Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul 
Buzău; 

- teren în suprafață  de 2500 mp, din care: 18 mp – CC și 2482 – arabil, construcție C1 – 18mp, 
extravilan, situat în punct Gârlă, sat Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău; 

- teren în suprafață de 841, din care: 46 mp – CC, 6 mp – CC, 7 mp – CC și arabil 782 mp, construcție 
C1 – 46 mp, C2 – 6mp, C3 – 7 mp, extravilan, punct Movilă Rubla, sat Rubla, comuna 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. 

 
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, 
         Răducan Mădălina – Daniela                                                     Jr. Ionuţ Şerbu    


