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                      JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
                          28.12.2021 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astăzi 28.12.2021 

 
 

 Astăzi data de mai sus are loc şedinţa ordinară  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. 144/2021. 

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 de îndată din 21.12.2021 și se aprobă în unanimitate.  
În continuare președintele de ședință dă citire ordinei de zi :    

-proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei Oancea Marilena în funcția de șef serviciu al Serviciului 
Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău;  
-proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor 
municipale și asimilabile pentru anul 2022, persoanelor fizice și juridice la nivelul comunei Valea Râmnicului;  
-proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L. Valea Râmnicului nr. 46 din 31.08.2021 privind atestarea 
apartenenței la domeniul public al comunei Valea Râmnicului a unui bun drum de exploatare DE 113 situat în 
sat Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău;  
-informează despre activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului local doamna/domnul consilier Radu Cristina – 
Florentina;  
-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   desemnarea doamnei Oancea Marilena 
în funcția de șef serviciu al Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău. 

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că prin H.C.L.Valea Râmnicului nr.6 din 
28.01.2021 a fost înființat Serviciu Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău, iar prin 
H.C.L. nr. 62 din 11.10.2021 a fost desemnată doamna Afrăsînei Camelia din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Valea Râmnicului în funcția de șef serviciu până la organizarea concursului de ocupare a 
funcţiei respective.   

Având în vedere solicitarea de încetare a contractului individual de muncă a doamnei Afrăsînei Camelia 
înregistrată la nr. 10456 din 22.12.2021, avem obligația de a desemna o altă persoană în funcția de șef serviciu 
al Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău, până la organizarea 
concursului pentru ocuparea funcției.  

Propun desemnarea doamnei Oancea Marilena în funcția de șef serviciu al Serviciului Public de 
Gospodărie Comunală 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.  
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Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind  stabilirea tarifelor pentru colectarea, 
transportul și depozitarea deșeurilor municipale și asimilabile pentru anul 2022, persoanelor fizice și juridice la 
nivelul comunei Valea Râmnicului. 

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că serviciul public este, un organism creat de 
către stat, județ sau comună, cu o competență și puteri determinate, cu mijloacele financiare procurate din 
patrimoniul general al administrației creatoare, pus la dispoziția publicului pentru a satisface în mod regulat și 
continuu o nevoie cu caracter general.   

Serviciu public este fără îndoială, o noţiune complexă, evolutivă, controversată şi, în acelaşi timp, este o 
noţiune esenţială pentru dreptul administrativ. 

Aşadar, serviciul public, ca activitate, este legat indisolubil de ideea de interes general şi de voinţa 
autorităţilor publice care decid la ce moment şi în ce modalitate se va satisface acest interes.  

Importanța serviciilor publice este cu atât mai mare pentru societate, cu cât statul, precum și 
componentele sale administrativ-teritoriale apar ca instrumente indispensabile, menite să asigure cetățenilor săi 
acel nivel de bunăstare pe care aceștia nu-l pot gasi într-un alt mod.  

Astfel, atunci când statul iși propune, prin autoritățile sale, să satisfacă o nevoie a societății, el stabilește 
organismul care să asigure satisfacerea acestei nevoi, îi determină competența și îi pune la dispoziție mijloacele 
materiale, financiare și umane necesare atingerii scopului stabilit.  

Având în vedere fișele de fundamentare, oferta comunicată de S.C. RER SERVICII ECOLOGICE 
S.R.L. pentru depozitare deșeuri de tip municipal în depozitul ecologic de deșeuri menajere, industriale și 
asimilabile acestora din comuna Gălbinași, județul Buzău, contribuția pentru economia circulară de 80 lei / tonă 
și fișa de fundamentare comunicată de S.C. RER SUD S.A. privind deșeurile reciclabile, s-au stabilit tarifele  
pentru anul 2022, persoanelor fizice și juridice la nivelul comunei Valea Râmnicului.  

În considerarea celor expuse, am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării 
dumneavoastră. 

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 abrogarea H.C.L. Valea Râmnicului nr. 

46 din 31.08.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Valea Râmnicului a unui bun 
drum de exploatare DE 113 situat în sat Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău 

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că în ședința ordinară din 31.08.2021 a fost 
adoptată H.C.L.Valea Râmnicului nr. 46/2021 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei 
Valea Râmnicului a unui bun drum de exploatare DE 113 situat în sat Valea Râmnicului, comuna Valea 
Râmnicului, județul Buzău. 

Având în vedere adresa nr. 12913 din 12.10.2021 a Instituției Prefectului Buzău, înregistrată la Primăria 
comunei Valea Râmnicului sub nr. 8211 din 12.10.2021 prin care solicită reanalizarea H.C.L.Valea Râmnicului 
nr. 46/2021 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Valea Râmnicului a unui bun drum de 
exploatare DE 113 situat în sat Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău, motivat de faptul 
că a fost adoptată cu  încălcarea prevederile art.289 din O.U.G. Nr.57/2019 privind Codul administrativ, propun 
abrogarea H.C.L. Valea Râmnicului nr. 46 din 31.08.2021. 

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

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


