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                      JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
                          28.12.2020 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astăzi 28.12.2020 

 
 
 Astăzi data de mai sus are loc şedinţa extraordinară  a Consiliului Local al comunei Valea Râmnicului 
pe luna decembrie a.c. şedinţa ce are loc în sediul  primăriei comunei, convocată de primarul comunei Valea 
Râmnicului prin Dispoziţia nr. 160/2020. 

La şedinţa Consiliului local Valea Râmnicului din partea unutății participă domnii : Marian Galbenu – 
primar, Ionuţ Şerbu – secretar general al  comunei și Hârja Luciana – inspector contabil, Matache Luciana – 
inspector și Oancea Marilena – reprezentat de mediu;  

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 extraordinară de astăzi un numar de  15 consilieri.   

Se supune la vot procesul – verbal al şedinței ordinare din 15.12.2020 și se aprobă în unanimitate.  
În continuare președintele de ședință dă citire ordinei de zi :    

-proiect de hotărăre privind aprobare contractului de salubrizare, a tarifului și modalității de colectare a 
deșeurilor de către S.C. RER SUD S.A. Buzău;  
-proiect de hotărâre privind scoaterea din evidența fiscală a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate și 
trecerea într-o evidență separată;  
-proiect de hotărâre privind scoaterea din evidența fiscală a persoanelor juridice aflate în stare de insolvabilitate  
și trecerea într-o evidență separată;  
-proiect de hotărâre privind scoaterea din evidența fiscală a creanțelor fiscale înregistrate de S.C. COPET S.R.L. 
și S.C. SIEN PRODEXPO S.R.L. pentru care a fost declarat falimentul și radiate de la registrul comerțului;  
-proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 la nivelul comunei Valea 
Râmnicului, județul Buzău;  
-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  aprobare contractului de salubrizare, a 
tarifului și modalității de colectare a deșeurilor 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	modificării	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	în	UAT	Valea	Râmnicului.	

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. 

Extras din O.U.G. 74/2018 Anexa 5 (Anexa nr 2 la OUG 196/2005)  
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  Valoarea contribuției pentru econima circulară pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin 
depozitare : 
Anul	 Valoarea contribuției pentru economia 

circulară lei/tona	
2020	 80	

Ținând cont de cele expuse anterior costurile pentru prestarea serviciilor de salubrizare menajară au fost 
majorate, conform memoriului tehnico-economic înaintat de prestator S.C. RER SUD S.A. 
       Din documentele prezentate de operator a rezultat un tarif de  colectare, transport și depozitare a 
deseului menajer în valoare de  437,38 lei /tona cu tva inclus, pentru persoanele fizice cât și juridice de pe 
teritoriul administrativ al comunei Valea Râmnicului. 

Pentru colectarea deșeurilor reciclabile (sacul galben, deșeurile de ambalaje ), autoritatea publică locală 
are încheiat contract cu Organizațiile de Implementare a Răspunderii Extinse a Producătorului în vederea 
valorificării tuturor deșeurilor reciclabile colectate de la populație.  
-Contract nr 76/13.12.2020  – SC GREEN RESORCES MANAGEMENT S.A . 
       Tariful propus de prestator, în vederea colectării, transportului și sortării deșeurilor reciclabile este de 0 
lei/tona pentru anul 2021. 
       Tarifele mai sus menționate se vor practica începând cu data de 1 ianuarie 2021. 

Am iniţiat proiectul de hotărâre  pe care  îl supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră. 
Doamna Oancea Marilena – reprezentant mediu eplică în detaliu consilierilor locali în ce constă prezentul 
proiect de hotărâre.  

Domnul consilier Apostoiu Cristea :  
Solicit să facem ședințe pe sate cu crescătorii de animale pentru ai responsabiliza în legătură cu gunoiu de grajd.  
Toți din consilierii locali suntem de acord cu majorarea amenzilor pentru salubrizarea comunei.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate. 
Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind  scoaterea din evidența fiscală a 

persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate și trecerea într-o evidență separată.  
Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că prevederile art. 218, 265 și 266 din Legea 

nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, coroborat cu prevederile Ordinului  nr. 447 / 2007 pentru 
aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, propun 
scoaterea din evidența fiscală curentă a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate și trecerea într-o 
evidență separată a contribuabililor din anexe la prezentul proiect de hotărâre.  

Solicităm scoaterea din evidența fiscală a sumelor restante deoarece în urma măsurilor de executare 
silită nu s-a reușit colectarea acestora.  

S-a respectat procedura din O.G. 92/2003 privind recuperarea debitelor : 
- somație; 
- titlu executoriu; 

Deasemeni au fost instituite măsuri de recuperare conform Legii nr.207/2015 : 
- somație; 
- titlu executoriu; 
-popriri pe veniturile realizate (salarii și pensii); 
Menționăm că în acest moment nu mai avem nicio variantă legală pentru recuperarea creanțelor. 
Conform prevederilor legale solicităm trecerea creanțelor într-o evidență distinctă în afara bilanțului 

contabil ce presupune de fapt urmărirea în continuare a acestora până la încasare și respectiv identificarea 
moștenitorilor de drept pentru cazurile în care nu este dezbătută succesiunea.  

Menționăm că pe surse de venituri creanțele fiscale sunt compuse din :  
- impozit teren intravilan și extravilan în valoare de 15.868; 
- impozit clădiri persoane fizice în valoare de 1.644 lei;  
- impozit mijloce transport persoane fizice în valoare de 6.894 lei; 
Precizăm că creanțele sus menționate sunt aferente perioadei 2017 – 2020.  
Am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl suspun dezbaterii și aprobării dumneavoastră.  
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Doamna Matache Luciana – inspector  impozite și taxe, explică în detaliu consilierilor locali în ce constă 
prezentul proiect de hotărâre.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate. 
Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind  scoaterea din evidența fiscală a 

persoanelor juridice aflate în stare de insolvabilitate  și trecerea într-o evidență separată. 
Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că pevederile art. 218, 265 și 266 din Legea 

nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, coroborat cu prevederile Ordinului  nr. 447 / 2007 pentru 
aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, propun 
scoaterea din evidența fiscală curentă a persoanelor juridice aflate în stare de insolvabilitate și trecerea într-o 
evidență separată a contribuabililor din anexe la prezentul proiect de hotărâre.  

Solicităm scoaterea din evidența fiscală a sumelor restante deoarece în urma măsurilor de executare 
silită nu s-a reușit colectarea acestora.  

S-a respectat procedura din O.G. 92/2003 privind recuperarea debitelor : 
- somație; 
- titlu executoriu; 

Deasemeni au fost instituite măsuri de recuperare conform Legii nr.207/2015 : 
- somație; 
- titlu executoriu; 
-popriri pe veniturile realizate (salarii și pensii); 
Menționăm că în acest moment nu mai avem nicio variantă legală pentru recuperarea creanțelor. 
Conform prevederilor legale solicităm trecerea creanțelor într-o evidență distinctă în afara bilanțului 

contabil ce presupune de fapt urmărirea în continuare a acestora până la încasare și respectiv identificarea 
moștenitorilor de drept pentru cazurile în care nu este dezbătută succesiunea.  

Menționăm că pe surse de venituri creanțele fiscale sunt compuse din :  
- impozit teren intravilan și extravilan, impozit clădiri, impozit mijloace transport aferente persoanelor 

juridice aflate în insolvență sau reorganizare în cuantum de 176.128 lei;  
Precizăm că creanțele sus menționate sunt aferente perioadei 2017 – 2020.  
Am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl suspun dezbaterii și aprobării dumneavoastră.  

Doamna Matache Luciana – inspector  impozite și taxe, explică în detaliu consilierilor locali în ce constă 
prezentul proiect de hotărâre.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate. 
Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind scoaterea din evidența fiscală a 

creanțelor fiscale înregistrate de S.C. COPET S.R.L. și S.C. SIEN PRODEXPO S.R.L. pentru care a fost 
declarat falimentul și radiate de la registrul comerțului. 

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare arătând că S.C. COPET  S.R.L. și S.C. SIEN 
PRODEXPO  S.R.L. au fost radiate de la Registrul comerțului, în perioada de activitate  unitatea a făcut toate 
demersurile de recuperare a sumelor restante de-a lungul timpului dar fără niciun rezultat.  

Am fost înscriși la masa credală dar sumele obținute după lichidare bunurilor societăților au fost trecute 
în contul bugetului de stat, drept pentru care unitatea nu a mai putut recupera restanțele de la S.C. COPET 
S.R.L.  și  S.C. SIEN PRODEXPO  S.R.L. 

Având în vedere cele mai sus menționate propunn scoaterea din evidența fiscală a creanțelor fiscale de la 
S.C. COPET S.R.L.  și  S.C. SIEN PRODEXPO  S.R.L., în cuantum de 6.846 lei și respectiv 1.009 lei.  

Am iniţiat proiectul de hotărâre  pe care  îl supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră. 
Doamna Matache Luciana – inspector  impozite și taxe, explică în detaliu consilierilor locali în ce constă 
prezentul proiect de hotărâre.  

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 2021 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.  
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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.  

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 înregistrat 
cu nr. 15/14 ianuarie 2020 , conform căreia rata inflației este 3,8%, vă propun ca impozitele și taxele  locale , 
precum și taxele speciale, pe anul 2021 să fie indexate cu rata inflației, respectiv cu 3,8%.  
 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  2021 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. 

Doamna Matache Luciana – inspector  impozite și taxe, explică în detaliu consilierilor locali în ce constă 
prezentul proiect de hotărâre.  

Doamna Hârja Luciana – inspector contabil explică consilierilor locali în ce constă proiectele de pe 
ordinea de zi legate de impozite și taxe și importanța adoptării acestora.   

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate. 
Nemaifiind discuţii şedinţa se încheie. 
Drept pentru care s-a încheiat procesul-verbal.  
 
 

                   Președinte,                                                                                                Secretar general, 
               Enache Victor                                            Jr. Ionuţ Şerbu    


