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                      JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
                          31.01.2022 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi 31.01.2022 

 
 

 Astăzi data de mai sus are loc şedinţa ordinară  a Consiliului Local al comunei Valea Râmnicului pe 
luna ianuarie a.c. şedinţa ce are loc în sediul  primăriei comunei, convocată de primarul comunei Valea 
Râmnicului prin Dispoziţia nr. 35/2022. 

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 28.12.2021 și se aprobă în unanimitate.  
În continuare președintele de ședință dă citire ordinei de zi :    

 -proiect de hotărâre privind  aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de 
stat  din  comuna Valea Râmnicului, pentru anul școlar 2022 – 2023; 
-proiect de hotarare privind   aprobarea Planului de acţiuni sau de  lucrări de interes local stabilit pentru anul 
2022, pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare ale Legii nr.416/2001; 
-proiect de hotărâre privind  aprobarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău; 
-proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a Serviciului de transport 
public local pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din 
Râmnicu Sărat – ATRAS către S.C. Transport Urban de Călători S.A. nr. 802/14.06.2021, prin încheierea unui 
act adițional; 
-proiect de hotărâre privind   acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Valea Râmnicului în 
Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii 
comunei Ghergheasa în cadrul Asociație; 
-proiect de hotărâre privind   acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Valea Râmnicului în 
Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii 
comunei Mihăilești în cadrul Asociație; 
-proiect de hotărâre privind  acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Valea Râmnicului în 
Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii 
comunei Cilibia din cadrul Asociației; 
-proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru  
perioada februarie – aprilie 2022;  
-informează despre activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului local doamna/domnul consilier Răducan 
Mădălina – Daniela;  
 
-alte probleme ale activităţii curente. 
-Iniţiator – Galbenu Marian – primarul comunei.      
     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  aprobarea organizării rețelei școlare a 
unităților de învățământ preuniversitar de stat  din  comuna Valea Râmnicului, pentru anul școlar 2022 – 2023. 

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că în conformitate cu prevederile art.129 
alin.7 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul local asigură potrivit competențelor 
sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de interes local privind educația și având în 
vedere:  
 - prevederile art.61 alin.2 din Legea Educației Naționale nr.1/2011,  cu modificările și completările ulterioare, 
care stipulează că ”(2) Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se 
organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare.” 
- prevederiele  art.24 și art.25 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 
preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, 
precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru 
anul şcolar 2022-2023, aprobată cu O.M.E.N.  nr. 5511 / 2021 care stipulează că ”organizarea rețelei școlare se 
realizează anual”,  propun  organizarea rețelei școlare la nivelul comunei Valea Râmnicului, după cum urmează: 
 

Unitate cu personalitate juridică : 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ comuna VALEA RÂMNICULUI (PRI, GIM) 
 Unități arondate : 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL sat OREAVUL comuna VALEA RÂMNICULUI (PRE) 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ sat OREAVUL comuna VALEA RÂMNICULUI (PRI, GIM) 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 comuna VALEA RÂMNICULUI (PRE) 

Unitate cu personalitate juridică învățământ particular : 
COLEGIUL ”NICOLAE PĂULESCU” comuna VALEA RÂMNICULUI (POS) 

Am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl suspun dezbaterii și aprobării dumneavoastră.  
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.  
Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind  aprobarea Planului de acţiuni sau de  

lucrări de interes local stabilit pentru anul 2022, pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare ale 
Legii nr.416/2001. 

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că în conformitate cu prevederile Legii nr. 
416/2001 actualizată, intră în competenţa primarului să întocmească  planul de acţiuni sau de lucrări de interes 
local în vederea prestării orelor de muncă de către persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001, acest plan 
aprobându-se prin hotărârea consiliului local.  

Acţiunile  pentru care sunt solicitate persoanele beneficiare  de ajutor social în cursul anului 2022, sunt 
următoarele:  
-curăţarea locurilor speciale de depozitare  a gunoielor ( strâns peturi, mase plastice, hârtii, carton,etc şi  
 valorificarea acestora); 
-curăţarea şi îndepărtarea de pe platforma drumurilor a pământului, potmolului, bolovanilor, etc. 
-strângerea în grămezi a materialului rezultat şi încărcarea acestuia în remorci;  
-curaţarea şanturilor de scurgere,  a străzilor şi locurilor publice  ( cămine culturale, sală de sport, teren de  
 fotbal, unităţi de învăţământ, dispensare,  biserici ) ; 
-îndepartarea zăpezii  şi a gheţii de pe străzi şi trotuare; 
-sortarea şi valorificarea  resurselor materiale refolosibile; 
-curăţarea si salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de ape, asanarea terenurilor insalubre şi  
 prevenirea poluării apelor; 
-amenajarea şi intreţinerea spaţiilor verzi, a terenurilor de sport şi de joacă  pentru copii; 
-se va cosi  iarba de pe acostamentul drumurilor comunale, iar acolo unde situaţia o va impune,  se va  
 îndeparta pământul ce impiedică scurgerea apei pluviale în şanturi; 
-executarea şi întretinerea şanturilor existente, respectiv:  decolmatarea şi curăţarea acestora; 
-îndepartarea gardului viu, a arbuştilor şi mărăcinilor existenţi pe marginea drumurilor  comunale;  
-toaletarea  copacilor existenţi pe aliniamentul  tuturor strazilor  din intravilanul satelor componente  ale   
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 comunei; 
-în perioada de primavară se vor efectua   lucrări de  văruire a tulpinilor pomilor  stradali,  se vor amenaja  
 spaţiile  verzi din incinta  instituţiilor de pe raza comunei ( camine culturale, scoli, dispensare,  biserici).    
  Acţiunile  şi lucrările de interes local se vor desfaşura cu respectarea normelor  de securitate şi igiena 
muncii, fără a depăşi  regimul normal de lucru. 

În cazul în care persoanele  nu vor efectua aceste zile de muncă se va proceda la suspendarea ajutorului 
social şi ulterior la încetarea acestuia. 

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 organigramei și a statului de 

funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău. 
Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că în conformitate prevederile art.129 alin.2 

lit.a și alin.3 lit.c, art.401 alin.1 lit. d și lit.e din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ Consiliul local 
aprobă în condițiile legii, la propunerea primarului, inființarea, organizarea statului de funcții al aparatului de 
specialitate al primarului. 

Având în vedere cele prezentate propun următoarele modificări:  

• Se transformă funcția publică vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional superior Compartiment 
buget finanțe contabilitate, resurse umane salarizare  în funcție  publică de Inspector, clasa I, grad 
profesional principal (Idpost 185094); 

 
• Se transformă funcția publică vacantă de polițist local, clasa I, grad profesional asistent Compartiment 

Poliție locală în funcție  publică de polițist local, clasa I, grad profesional principal (Idpost 435521); 
 

• Se reorganizează Compartiment administrativ gospodăresc, transport și pază în Compartiment 
administrativ și  transport; 

• Funcția contractuală de execuție de casier II; 
• Funcția contractuală de execuție de șofer I;  
• Funcția contractuală de execuție de muncitor calificat I; 
• Se desființează funcția contractuală de execuție de muncitor calificat I; 
• Se desființează funcția contractuală de paznic I;  
 
• Se desființează funcția contractuală vacantă de Casier, I, din cadrul  Compartimentului Impozite și 

taxe / executări silite. 
 

• Se aprobă înființarea Compartimentului Cămin cultural. 
• Se înființează funcția contractuală de execuție de administrator I; 
 

Menționăm că funcțiile contractuale nu au prevăzute în fișele de post prerogative de putere publică.  
Anexăm prezentei statul de personal și organigrama aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Valea Râmnicului, județul Buzău.   
De asemenea menționăm că numărul maxim de posturi calculat pentru comuna Valea Râmnicului pentru 

anul 2022, potrivit O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice, este de 33 posturi la care se adaugă un numă de 5 posturi poliție locală. 

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 modificarea contractului de delegare a 

gestiunii directe a Serviciului de transport public local pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS către S.C. Transport Urban de Călători 
S.A. nr. 802/14.06.2021, prin încheierea unui act adițional. 



 4 

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că în  conformitate cu prevederile art.7 alin.1, 
lit.e din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare : ,,Organizarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice trebuie să asigure îndeplinirea 
obligaţiilor de serviciu public definite potrivit următoarelor exigenţe/cerinţe fundamentale, şi anume …..e) 
transparenţă decizională şi protecţia utilizatorilor”, coroborat cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 
1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de 
transport de călători pe calea ferată și rutier și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 
(JO L 315/2007), denumit în continuare "Regulamentul (CE) 1370/2007"  
        Având în vedere: 
- contractul de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competență a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS catre S.C. 
Transport Urban de Călători S.A. nr.802/14.06.2021; 
- prevederile Legii  nr.  92/2007 a serviciilor de  transport  public local, cu  modificările completarile ulterioare; 
- prevederile Legii  nr. 51/2006 serviciilor  comunitare   de   utilități  publice, republicată, cu  modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile  H.C.L. Valea Râmnicului nr.8/2021 privind aprobarea actualizării Statutului Asociației  de   
Dezvoltare Intercomunitară a Transportului  Public din   Râmnicu Sărat-ATRAS; 
- prevederile art.18 alin.3 lit.e, art.22 alin.1, din Statutul Asociației  de   Dezvoltare Intercomunitară a 
Transportului  Public din   Râmnicu Sărat-ATRAS, actualizat; 
- prevederile H.C.L. Valea Râmnicului nr. 9/2021  privind desemnarea reprezentantului comunei Valea 
Râmnicului prin  Consiliul local al comunei Valea Râmnicului în   Adunarea Generală a Asociației de  
Dezvoltare Intercomunitară a Transportului  Public din Râmnicu Sărat-ATRAS și modificarea Statutului 
acesteia în  mod  corespunzator; 
- prevederile H.C.L. Valea Râmnicului  nr. 49/2021  privind desemnarea persoanei care  poate înlocui 
reprezentantul comunei  Valea Râmnicului în Adunarea Generala  a Asociației de Dezvoltare lntercomunitară a 
Transportului Public din Râmnicu Sarat-ATRAS și modificarea Statutului acesteia în mod corespunzator; 
- Adresa nr. 20 din 13.01.2022  a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din 
Ramnicu  Sărat-ATRAS; 
- Hotararea Consiliului local al Municipiului Ramnicu Sarat nr. 265/22.12.2021, privind darea in concesiune 
catre Societatea Comerciala Transport Urban de Calatori  S.A. Ramnicu Sarat a bunurilor mobile - autobuze, 
inventariate in domeniul privat al Municipiului Rm. Sarat, in considerarea derularii  contractului de delegare a 
gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS nr. 802/14.06.2021; 
- Adresa S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat nr.1364/24.11.2021, înregistrata la sediul 
A.D.I. ATRAS sub nr.894/24.11.2021; 
- necesitatea încheierii actului adițional nr.1/2022 la contractul de delegare a gestiunii directe a serviciului de 
transport public local pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public 
din Râmnicu Sărat-ATRAS catre S.C. Transport Urban de Călători S.A. nr.802/14.06.2021; 

Fața de considerentele anterior menționate, în baza prevederilor art.136, alin.1 din O.U.G nr.57/2019 
privind Codul administrativ, inițiez proiectul de hotarare privind modificarea contractului de delegare a 
gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A. 
nr.802/14.06.2021, prin încheierea unui act aditional, conform anexei 1. 

Având în vedere dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, înaintez Consiliului Local al comunei Valea Râmnicului, spre dezbatere și 
aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de 
transport public local pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public 
din Râmnicu Sărat-ATRAS către S.C. Transport Urban de Călători S.A. nr.802/14.06.2021, prin încheierea unui 
act aditional.  

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 în unanimitate.  
Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului UAT Valea Râmnicului în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Ghergheasa în cadrul Asociație. 

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că comuna Valea Râmnicului face parte din 
cadrul Asociaţia de  Dezvolatare Intercomunitară  “Buzău 2008” încă de la înfiinţare. Având în vedere adresa 
nr. 13 din 17.01.2022 a  Asociaţia de  Dezvolatare Intercomunitară  “Buzău 2008”, precum şi H.C.L. 
Ghergheasa, județul Buzău  nr. 5 din 07.01.2022 de aderare în cadrul asociației, propun aprobarea prezentului 
proiect de hotărâre  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 acordarea unui mandat special 

reprezentantului UAT Valea Râmnicului în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Mihăilești în cadrul Asociație.  

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că comuna Valea Râmnicului face parte din 
cadrul Asociaţia de  Dezvolatare Intercomunitară  “Buzău 2008” încă de la înfiinţare. Având în vedere adresa 
nr. 13 din 17.01.2022 a  Asociaţia de  Dezvolatare Intercomunitară  “Buzău 2008”, precum şi H.C.L. Mihăilești, 
județul Buzău  nr.53 din 23.10.2019 de aderare în cadrul asociației, propun aprobarea prezentului proiect de 
hotărâre  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 acordarea unui mandat special 

reprezentantului UAT Valea Râmnicului în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii comunei Cilibia din cadrul Asociației. 

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că comuna Valea Râmnicului face parte din 
cadrul Asociaţia de  Dezvolatare Intercomunitară  “Buzău 2008” încă de la înfiinţare. Având în vedere adresa 
nr. 14 din 17.01.2022 a  Asociaţia de  Dezvolatare Intercomunitară  “Buzău 2008”, precum şi H.C.L. Cilibia, 
județul Buzău  nr.34 din 24.06.2021 de retragere din cadrul asociației, propun aprobarea prezentului proiect de 
hotărâre  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 alegerea preşedintelui de şedinţă al 

Consiliului local Valea Râmnicului, pentru  perioada februarie – aprilie 2022. 
Doamna consilier Țîrloi Ionica : 

Propun pe domnul Pîrvu Gheorghe. 
Doamna  consilier Răducan Daniela : 

Sunt de acord cu propunerea făcută. 
Se supune la vot propunerea și 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, 
                  Moise Florin – Grigore                                                                 Jr. Ionuţ Şerbu    
 


