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                      JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
                          31.03.2021 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astăzi 31.03.2021 

 
 Astăzi data de mai sus are loc şedinţa ordinară  a Consiliului Local al comunei Valea Râmnicului pe 
luna martie a.c. şedinţa ce are loc în sediul  primăriei comunei, convocată de primarul comunei Valea 
Râmnicului prin Dispoziţia nr. 39/2021. 

La şedinţa Consiliului local Valea Râmnicului din partea unutății participă domnul Ionuţ Şerbu – 
secretar general al  comunei. 

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 : Enache Victor;  
Se supune la vot procesul – verbal al şedinței ordinare din 25.02.2021 și se aprobă în unanimitate.  
În continuare președintele de ședință dă citire ordinei de zi :    

-proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea pazei comunale pe  anul 2021;  
-proiect de hotărâre privind   aprobarea Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală între  Asociația Simț 
Civic în calitate de lider de parteneriat,  Asociația de Tineret Onix (partener 1) și UAT Valea Râmnicului în 
calitate de (partener 2) în scopul promovării proiectului „Construim comunități și oameni prin dialog structurat 
și participare publică” - Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - 
Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea 
dezvoltării la nivel local”;  
-informează despre activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului local doamna/domnul consilier Gherghe 
Adriana – Violeta;  
-alte probleme ale activităţii curente. 
-Iniţiator – Enache Victor – viceprimarul comunei.      
     Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă în unanimitate.  

Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind organizarea și desfășurarea pazei 
comunale pe  anul 2021.   

Viceprimarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că  în  conformitate cu art. 5 alin (3) din 
Legea nr. 333/2003  privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor modificată  și art. 18  
din aceeași lege, paza se organizează și se efectuează potrivit  planului de pază întocmit de unitatea ale carei 
bunuri  sau valori  se păzesc  prin care se stabilesc  în principal , caracteristicile obiectivului păzit, numărul de 
posturi și amplasarea acestora, necesarul de personal  pentru pază, amenajările, instalațiile și mijloacele tehnice 
de pază și de alarmare, consemnul posturilor, legătura și cooperarea  cu alte organe cu atribuții de paza  a 
obiectivelor, bunurilor  și valorilor, modul de acțiune în diferite situații. 
 Având în vedere specificul comunei Valea Râmnicului  se impune ca paza să fie asigurată  prin mijloace 
proprii, prin  posturi de pază  la primarie, centru multifuncțional  și postul de poliție locală, iar la instituțiile 
publice, școli și gradinițe, sa fie asigurate mijloace de alarmare  și camere video. 
 Pentru unitățile private de la nivelul comunei, acestea își vor asigura paza bunurilor prin mijloace 
proprii.  
 În acest sens vă propun spre dezbatere  proiectul de hotarare  pentru asigurare pazei la nivelul  comunei 
Valea Râmnicului în anul 2021. 

Am inițiat proiectul de hotarâre 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 Acordului de parteneriat 
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(partener 1) și UAT Valea Râmnicului în calitate de (partener 2) în scopul promovării proiectului „Construim 
comunități și oameni prin dialog structurat și participare publică” - Cererea de proiecte POCA/659/2/1 
(CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali 
de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local”. 

Viceprimarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că Acordul de parteneriat propus în 
cadrul proiectului „Construim comunități și oameni prin dialog structurat și participare publică” - Cererea de 
proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Consolidarea capacității ONG-
urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local”, are ca 
obiective realizarea unor activități din domeniile educație și tineret pe durata implementării proiectului și pe 
durata perioadei de sustenabilitate, după cum urmează : 
-dezvoltarea și implementarea de instrumente, mecanisme, proceduri de monitorizare și evaluare a politicilor de 
dezvoltare locală pentru tineret ; 
-dezvoltarea de parteneriate și mecanisme de consultare a autorităților și intituțiilor publice cu ONG-urile 
partenere și cu instituțiile de învățământ preuniversitar pentru elaborarea politicilor și strategiilor locale privind 
tineretul ; 
-acțiuni de implementare a parteneriatelor pe teme de tineret la nivel local ; 
-dezvoltarea capacității membrilor ONG-urilor prin instruiri și participări la rețele tematice ; 
-instruirea și certificarea grupului țintă ; 
-rețele tematice pentru dezvoltarea de parteneriate în vederea creșterii nivelului de educație formală și non 
formală în randul tinerilor ; 
-inițiative de dezvoltare a responsabilității civice, de implicare a comunităților locale în viața publică și de 
participare la procesele decizionale, de promovare a temelor orizontale din politicile europene în cadrul 
parteneriatelor ; 
-dezbateri publice în cadrul parteneriatelor la nivel local pe teme de egalitate de șanse și nediscriminare în 
rândul tinerilor ; 
-dezbateri publice în cadrul parteneriatelor la nivel local pe teme de dezvoltare umană durabilă prin educația 
generațiilor de tineri ; 
Prin parteneriatul propus nu sunt prevazute obligații de natură financiară pentru UAT Valea Râmnicului. 
Având în vedere : 
- faptul că în conformitate cu prevederile Codului Administrativ autoritățile publice locale pot colabora/asocia 
cu persoane juridice, inclusiv reprezentanți ai societății civile pentru promovarea /realizarea unor 
proiecte/acțiuni de interes public ; 
-adresa  nr.23 din 23.03.2021 emisă de Asociația Simț Civic ; 
-prevederile Ghidului solicitantului POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai putin dezvoltate) – 
„Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea 
dezvoltării la nivel local”, subsectiunea 4.1 – cererea de finanțare ; 

Supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al comunei Valea Râmnicului. proiectul de hotarare 
privind  aprobarea Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală între  Asociația Simț Civic în calitate de 
lider de parteneriat,  Asociația de Tineret Onix (partener 1) și UAT Valea Râmnicului în calitate de (partener 2) 
în scopul promovării proiectului „Construim comunități și oameni prin dialog structurat și participare publică” 
- Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Consolidarea 
capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel 
local”. 

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, 
               Răducan Mădălina – Daniela                                        Jr. Ionuţ Şerbu    


