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                      JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
                          31.05.2021 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astăzi 31.05.2021 

 
 
 Astăzi data de mai sus are loc şedinţa ordinară  a Consiliului Local al comunei Valea Râmnicului pe 
luna mai a.c. şedinţa ce are loc în sediul  Căminului Cultural Valea Râmnicului, convocată de primarul comunei 
Valea Râmnicului prin Dispoziţia nr. 54/2021. 

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

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 extraordinare din 12.05.2021 și se aprobă în unanimitate.  
În continuare președintele de ședință dă citire ordinei de zi :    

-proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Crețu Viorel; 
-proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor de la cursurile cu 
frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Valea Râmnicului, județul Buzău; 
-proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul I 
2021 pe cele două secțiuni;  
-informează despre activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului local doamna/domnul consilier Leu Sorina;  
-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 acordarea unui ajutor de urgență 
domnului Crețu Viorel.  

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că  prin cererea înregistrată la nr. 3835 din 
12.05.2021  în cadrul Compartimentului de asistenţă socială, domnul Crețu Viorel solicită un ajutor de urgenţă 
pentru achiziționarea celor necesare înmormântării def. Crețu Lucian 

A fost efectuată ancheta socială la domiciliul solicitantei,  unde s-a constatat că aceasta locuia în condiţii 
de sărăcie fiind la limita subzistenţei fără venituri.  

Datorită costurilor suplimentare pe care trebuie să le suporte din bugetul propriu pentru asigurarea 
cheltuielilor cu pomenirea, veniturile acestora se diminuează considerabil fiind totodată, în imposibilitatea 
asigurării celor necesare traiului zilnic. 

De asemenea, în lipsa veniturilor, familiile nu îşi pot achita datoriile de întreţinere ale locuinţei, iar 
riscul de excluziune socială creşte în aceste condiţii, generând probleme sociale deosebite. Ajutorul de urgenţă 
reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în 
vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii 
sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres 
de legislaţia în vigoare.  

Propun acordarea unui ajutor de urgență în cuantum de 1.500 lei.  
Precizez că defunctul  nu beneficiază de ajutor de la Casa de Pensii 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 aprobarea cuantumului și a numărului 
de burse acordate elevilor de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din 
comuna Valea Râmnicului, județul Buzău.  

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând în  temeiul art.155 alin.1 din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, îmi exprim intenția de a promova un proiect de privind aprobarea cuantumului și a 
numărului de burse acordate elevilor de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de 
stat din comuna Valea Râmnicului, județul Buzău, având în vedere următoarele : 
 Acordarea burselor menționate mai sus reprezentă o formă de sprijin material, vizând atât protecția 
socială cât și stimularea elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură și disciplină. 

Cuantumul minim al busei de performanță, al bursei de merit, al bursei de studiu și de ajutor social se 
stabilește prin hotărâre de Guvern. 

În baza H.G. nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al buserlor de performață, de merit, de 
studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu fregvență, care se acordă în 
anul școlar 2020 – 2021, cuantumul minim al burselor de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat, cu fregvență este de 100 lei. 

Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în 
baza căruia, elevii de la cursurile cu fregvență din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de burse 
acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, au fost aprobate prin Ordinul Ministrului 
Educației, Cerecetării Tineretului și Sportului nr.5576/2011 cu modificările și completările ulterioare.  

Propun ca bursele acordate elevilor din unitățile de învățământ de pe raza comunei să fie în cuantum de  
100 lei/lună.  

Am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl suspun dezbaterii și aprobării dumneavoastră 
Doamna Iordăchescu Viorica – inspector explică consilierilor în detaliu 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 aprobarea execuției bugetului local al 

comunei Valea Râmnicului pe trimestrul I 2021 pe cele două secțiuni.  
Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând că în conformitate cu prevederile art.49 

alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în 
lunile aprilie, iulie și octombrie,  pentru trimestrul expirat,  și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al 
patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în sedință publică, spre analiză și aprobare 
de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a 
redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel 
încat la sfârșitul anului: 

a) să nu înregistreze plăți restante; 
                  b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor precedenți utilizat pentru finanțarea 
exercițiului bugetar curent, pe de o parte suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte sa fie mai 
mare decât zero. 

Bugetul local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2021 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local 
nr.17 / 2021. 
            Menționăm că administrarea și utilizarea mijloacelor financiare s-a făcut cu respectarea prevederilor 
Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Legii 
contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare. 
            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 
completările ulterioare, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind execuția bugetului local al comunei 
Valea Râmnicului pe trimestrul I 2021 pe cele două secțiuni. 

Am iniţiat proiectul de hotărâre  pe care  îl supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră. 
Doamna Iordăchescu Viorica – inspector explică consilierilor în detaliu în ce constă prezentul proiect de 

hotărâre.  
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate. 
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Diverse: 
Domnul Galbenu Marian – primar aduce la cunoștință Consiliului local situația ultimului  control a celor 

de la Garda de mediu, Apele Române, ISU Buzău și Înstituția Prefectului Buzău. 
 
Nemaifiind discuţii şedinţa se încheie. 
Drept pentru care s-a încheiat procesul-verbal.  
 

                          Președinte,                                                                                        Secretar general, 
                        Țîrloi Ionica                                                      Jr. Ionuţ Şerbu    


