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                      JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
                          31.08.2021 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astăzi 31.08.2021 

 
 

 Astăzi data de mai sus are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Valea Râmnicului pe luna 
august a.c. şedinţa ce are loc în sediul  primăriei comunei, convocată de primarul comunei Valea Râmnicului 
prin Dispoziţia nr. 86/2021. 

La şedinţa Consiliului local Valea Râmnicului din partea unutății participă domnul Marian Galbenu – 
primar, 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 extraordinare din 10.08.2021 și se aprobă în unanimitate.  
În continuare președintele de ședință dă citire ordinei de zi :    
 

-proiect de hotărâre privind   rectificarea I  a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2021; 
-proiect de hotărâre privind   aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul II 
2021 pe cele două secțiuni; 
-proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a unor sume de bani Parohiilor din comuna  Valea 
Râmnicului, județul Buzău;  
-proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentației tehnice faza DALI pentru obiectivul de 
investiție ”Infrastructură de acces agricol în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău”;  
-proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de modernizare prin betonare a șanțurilor pluviale în comuna 
Valea Râmnicului, județul Buzău;  
-proiect de hotărâre 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;  
-proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Valea Râmnicului, județul 
Buzău, pentru perioada 2021 – 2027;  
-proiect de hotărâre privind  aprobarea primirii în calitate de  membru asociat în cadrul Asociației de  
Dezvoltare lntercomunitară a Transportului Public din  Râmnicu Sărat  ATRAS  a Comunei Puiești, județul 
Buzău și modificarea Statutului acesteia, la care  comuna Valea Râmnicului este membru asociat; 
-proiect de hotărâre privind   desemnarea persoanei care poate înlocui reprezentantul comunei Valea 
Râmnicului în Adunarea Generală a  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din 
Râmnicu Sarat-ATRAS și modificarea Statutului acesteia în mod corespunzator; 
-informează despre activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului local doamna/domnul consilier Olteanu Viorel;  
     Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă în unanimitate.  

Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind rectificarea I  a bugetului local al 
comunei Valea Râmnicului pe anul 2021. 

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că proiectul de hotărâre privind rectificarea I 
a bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2021 a fost inițiat ca urmare a  modificării la partea de 
cheltuieli a unor indicatori, după cum urmează: 
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CAPITOLUL 51.02. – “AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE ” 
 
 
            Se aprobă modificarea prevederilor la: 

-  Subcapitolul 51.01.03. -“Autoritati executive” : 
o Titlul 10 “Cheltuieli  de personal” : 

 alineat 10.01.01 pentru trimestrul IV prin diminuarea cu suma de 41 mii lei;  
 alineat 10.01.12 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 44 mii lei; 
 alineat 10.03.07 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 1,3 mii lei; 

o Titlul 20”Bunuri și servicii”: 
 Alineat 20.01.03 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 3 mii lei; 
 Alineat 20.01.04 pentru trimestrul III prin suplimentarea cu suma de 3 mii lei și 

pentru trimestrul IV cu suma de 3 mii lei; 
 Alineat 20.01.05 pentru trimestrul III prin suplimentarea cu suma de 7 mii lei; 
 Alineat 20.01.06 pentru trimestrul III prin suplimentarea cu suma de 5 mii lei; 
 Alineat 20.01.08 pentru trimestrul III prin suplimentarea cu suma de 6 mii lei; 
 Alineat 20.01.09 pentru trimestrul III prin suplimentarea cu suma de 20 mii lei; 
 Alineat 20.01.30 pentru trimestrul III prin diminuarea cu suma de 20 mii lei; 
 Alineat 20.11.00 pentru trimestrul III prin diminuarea cu suma de 5 mii lei; 
 Alineat 20.30.02 pentru trimestrul III prin suplimentarea cu suma de 10 mii lei; 
 Alineat 20.30.30 pentru trimestrul III prin suplimentarea cu suma de 30 mii lei; 

 
 
CAPITOLUL 61.02. – “ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ ” 
 
Se aprobă modificarea prevederilor la: 

-  Subcapitolul 61.03.04. -“Poliție locală” : 
o Titlul 10 “Cheltuieli  de personal” : 

 alineat 10.01.01 pentru trimestrul III prin diminuarea cu suma de 25 mii lei și 
trimestrul IV cu suma de 10 mii lei; 

 alineat 10.01.17 pentru trimestrul III prin diminuarea cu suma de 5 mii lei și 
trimestrul IV cu suma de 2 mii lei; 

 alineat 10.03.07 pentru trimestrul IV prin diminuarea cu suma de 1 mie lei; 
 
 

CAPITOLUL 65.02. – “INVATAMANT ” 
 
Se aprobă modificarea prevederilor la: 

-  Subcapitolul 65.04.01. -“Învățământ secundar inferior” : 
o Titlul 59 “Alte cheltuieli” : 

 alineat 59.01 pentru trimestrul III prin suplimentarea cu suma de 13 mii lei și 
trimestrul IV prin diminuarea cu suma de 13 mii lei; 

 
CAPITOLUL 66.02. – “SĂNĂTATE ” 
 

Se aprobă modificarea prevederilor la: 
-  Subcapitolul 66.50.50. -“Alte instituții și acțiuni sanitare” : 

o Titlul 20 “Bunuri și servicii” : 
alineat 20.30.30 pentru trimestrul III prin diminuarea cu suma de 5 mii lei si 
trimestrul IV prin diminuarea cu suma de 15 mii lei 
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CAPITOLUL 67.02. – “CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE ” 
 

            Se aprobă modificarea prevederilor la: 
-  Subcapitolul 67.05.01. -“Sport” : 

o Titlul 20”Bunuri și servicii”: 
 Alineat 20.30.30 pentru trimestrul III prin suplimentarea cu suma de 7 mii lei 

- Subcapitolul 67.05.03 – “ Întreținere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de 
agrement”; 

o Titlul 20 “Bunuri și servicii”: 
 Alineat 20.30.30 pentru trimestrul III prin suplimentarea cu suma de 28,2 mii lei; 

 
CAPITOLUL 68.02. – “ASIGURARI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ ” 
 
            Se aprobă modificarea prevederilor la: 

-  Subcapitolul 68.05.02. -“Asistență socială în caz de invaliditate” : 
o Titlul 10 “Cheltuieli  de personal” : 

 alineat 10.01.17 pentru trimestrul III prin suplimentarea cu suma de 2,5 mii lei și 
pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 15 mii lei; 

 alineat 10.03.07 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 1 mie lei; 
 

CAPITOLUL 70.02. – “LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA ” 
 

Se aprobă modificarea prevederilor la: 
-  Subcapitolul 70.06.00. -“Iluminat public și electrificări rurale” : 

o Titlul 20 “Bunuri și servicii” : 
 alineat 20.01.03 pentru trimestrul III prin suplimentarea cu suma de 8 mii lei; 

 
CAPITOLUL 74.02. – “PROTECȚIA MEDIULUI ” 
 

            Se aprobă modificarea prevederilor la: 
-  Subcapitolul 74.05.01. -“Salubritate” : 

o Titlul 20”Bunuri și servicii”: 
 Alineat 20.01.05 pentru trimestrul III prin diminuarea cu suma de 34 mii lei si pentru 

trimestrul IV prin diminuarea cu suma de 16 mii lei; 
 Alineat 20.30.30 pentru trimestrul IV prin suplimentarea cu suma de 15 mii lei; 

 
CAPITOLUL 84.02. – “TRANSPORTURI ” 
 

            Se aprobă modificarea prevederilor la: 
-  Subcapitolul 84.03.01. -“Drumuri și poduri” : 

o Titlul 20”Bunuri și servicii”: 
 Alineat 20.02.00 pentru trimestrul III prin diminuarea cu suma de 242 mii lei și 

pentru trimestrul IV prin diminuarea cu suma de 200 mii lei; 
o Titlul 70”Cheltuieli de capital”; 

 Alineat 71.01.02 pentru trimestrul III prin suplimentarea cu suma de 370 mii lei, 
necesară pentru achiziționarea unui buldoexcavator; 

 Alineat 71.01.30 pentru trimestrul III prin suplimentarea cu suma de 42 mii lei, 
necesară pentru inițierea obiectivului de investitii “Reabilitare și modernizare drumuri 
agricole în comuna Valea Râmnicului”. 
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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 privind   aprobarea execuției bugetului 

local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul II 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 ședință 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 
încât 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 platilor restante, pe de altă parte să fie mai 
mare decât zero. 
                  Bugetul local al comunei Valea Râmnicului pe anul 2021 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului 
local nr.17 din 13.04.2021. 
                  Veniturile bugetului local pentru trimestrul II 2021 au fost stabilite în sumă de 5.811,62 mii lei și s-
au realizat 4.137,027 mii lei, iar cheltuielile au fost stabilite în sumă de 6.402,8 mii lei și s-au realizat 2.512,781 
mii lei.                              
                                                                                                                                                  - mii lei - 

 
DENUMIREA INDICATORILOR 

Cod 
indicator 

PROGRAM 
TRIM.II 

 2021 

REALIZAT 
TRIM. II 

2021 

 
% 

0. 1. 2. 3. 4. 
VENITURI TOTAL 
I+II+III+IV+V + VI 

  
5.811,62 

 
4.137,027 

 
71,18 

Din care:     
 
I. VENITURI PROPRII 

  
274,60 

 
666,91 

 
242,87 

II.COTE DEFALCATE DIN    
     IMPOZITUL PE VENIT 

 
04.02.01. 

 
1.080,00 

 
620.458 

 
79,98 

III.COTE DEFALCATE DIN   
       IMPOZITUL PE VENIT PENTRU    
       ECHILIBRAREA BUGETELOR  
       

 
04.02.04.  

322 
 

330,416 
 

120 

IV. SUME REPARTIZATE DIN   
      FONDUL LA DISPOZIȚIA    
     CONSILIULUI JUDEȚEAN 

 
04.02.05. 

 
140 

 
146,764 

 
104,83 

V. SUME DEFALCATE DIN TVA  
      TOTAL (a + b ) 

  
1.820,00 

 
1.820,00 

 
100 

      Din care:     

a) sume defalcate din TVA pentru 
finanțarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul comunelor, orașelor și 
municipiilor 

 
 

11.02.02. 
 

 
 

556,00 

 
 

556,00 

 
 

100 

b) pentru echilibrarea bugetelor locale  
11.02.06. 

 
1,264,00 

 
1.264,00 

 
100 

VI. SUBVENȚII –TOTAL  
( a+b+c+d) 

  
1.945,20 

 
178.578 

 
9.18 

     Din care:     

a) pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, 

 
42.02.34. 

 
9,00 

 
0,63 

 
7,00 
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combustibili petrolieri 
b) subvenții pentru finanțarea sănătații  

42.02.41. 
 

37.20 
 

28.758 
 

77.30 
c) Finanțarea Programului Național de 
Dezvoltare Locală 

 
42.02.65. 

 
1.750 

 
0 

 
0 

d) sume alocate din ANCPI pt. Finanțare 
Program cadastru și carte funciară 

 
43.02.34. 

 
149 

 
149.19 

 
100 

 
CHELTUIELI TOTAL 

  
6.402,8 

 
2.512,781 

 
39.24 

Din care:     

 
a) AUTORITĂȚI EXECUTIVE 

 
51.02. 

 
1.184,6,00 

 
907.014 

 
76.56 

b) ORDINE PUBLICĂ ȘI  
    SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 

 
61.02. 

 
75,00 

 
58.175 

 
77.56 

 
c)  ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
65.02. 

 
2 

 
1.95 

 
97.5 

d) SĂNĂTATE 
 

66.02. 
 

52.2 
 

35.583 
 

68.16 
e) CULTURĂ, RECREERE,  
     RELIGIE 

 
67.02. 

 
65,00 

 
53.226 

 
81.88 

f) ASIGURĂRI SI ASISTENȚĂ  
    SOCIALĂ 

 
68.02. 

 
546,00 

 
511.888 

 
  93.75 

g) LOCUINȚE, SERVICII ȘI  
    DEZVOLTARE PUBLICĂ  

 
70.02. 

 
2.403,00 

 
563,866 

 
23.46 

 
h) PROTECȚIA MEDIULUI 

 
74.02. 

 
191,00 

 
161,139 

 

 
84.36 

 
i) DRUMURI ȘI PODURI 

 
84.02. 

 
1.884,00 

 
219,94 

 
11,67 

 Cheltuielile bugetului local s-au realizat la data de 30.06.2021 în procent de 39,24 %. 
Excedentul inregistrat la data de 30.06.2021 este în sumă de 1.624,24 mii  lei.       

            Menționam 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 și ale Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 
completarile ulterioare, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind execuția bugetului local al comunei 
Valea Râmnicului pe trimestrul II 2021 pe cele două secțiuni. 

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 alocarea din bugetul local a unor sume 

de bani Parohiilor din comuna  Valea Râmnicului, județul Buzău. 
Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că la aprobarea bugetului local pentru anul 

2021 au fost prevăzute sume de bani pentru susţinerea cultelor de la nivelul comunei Valea Râmnicului. 
Parohiile de pe raza comunei au înaintat  consiliului local solicitări pentru aprobarea unor sume de bani în 
vederea finalizării lucrărilor începute în anii anteriori.  
 Având în vedere solicitările Parohiei Valea Râmnicului II și Parohiei Rubla propun acordarea  sumei de 
25.000 lei pentru terminarea lucrărilor  începute, după cum urmează: 

- Parohia Rubla                         – 20.000 lei; 
- Parohia Valea Râmnicului II  –   5.000 lei;     

Precizez că, biserica reprezintă  un reper important al credinţei ortodoxe  la nivel local.  
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 întocmirii documentației 
tehnice faza DALI pentru obiectivul de investiție ”Infrastructură de acces agricol în comuna Valea Râmnicului, 
județul Buzău”. 

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că prin  Ghidul solicitantului submăsura 4.3 
”Intervenții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice” la domeniile de 
intervenție, putem depune o sesiune de proiecte pentru reabilitare drumuri de exploatare.  
 Toate străzile din comuna Valea Râmnicului sunt asfaltate dar avem mari probleme cu deținătorii de 
utilaje care vin de pe drumurile de eploatare și nevând altă soluție tranzitează anumite zone pe care cu timpul le 
vor distruge partea carosabilă.  
 Pentru a veni în sprijinul acestora propun să reabilităm o parte din aceste drumuri de exploatere ca 
aceștia să poată avea acces către zonele de garare a utilajelor fără a mai fi nevoiți să tranziteze străzile asfaltate 
ale comunei.  
 Având în vedere posibilitatea accesării de fonduri prin submăsura 4.3 propun întocmirea documentației 
tehnice faza DALI.   

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 lucrărilor de modernizare prin 

betonare a șanțurilor pluviale în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău. 
Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că comuna Valea Râmnicului este o comună 

din județul Buzău, muntenia, România, formată din satele Oreavul, Valea Râmnicului și Rubla. Se află la sud de 
mun. Râmnicu Săra, pe malul drept al râului Râmnicu Sărat. Este traversată în partea sa de vest de șoseua 
națională DNII(E85), care leagă mun. Buzăul de mun. Râmnicu Sărat. 

Realizarea lucrărilor de modernizare prin betonare a șanțurilor pluviale în comuna Valea Râmnicului, 
județul Buzău va avea un impact pozitiv asupra comunei Valea Râmnicului și va ajuta la modernizarea acesteia 
la standarde europene.  
 În prezent șanțurile din comuna Valea Râmnicului au un grad mare de degradare in cauza factorilor de 
mediu, deoarece acestea sunt din pământ și au suferit de pe urma ploilor abundente. Acestea nu au făcut față 
cantităților mari de apă ți apa a ieșit pe carosabil, a inundat curțile și casele cetățenilor provocând pagube 
materiale însemnate.  
 Realizarea modernizarii prin betonare a șanțurilor pluviale în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău, 
va rezolva situația actuală, astfel încât locuitorii comunei nu vor ma trăi cu frica unor eventuale inundații, se vor 
putea deplasa pe carosabil în condiții de siguranță pe timp de ploie, iar traficul rutier se va desfășura în condiții 
optime.  

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 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 prin  Ghidul solicitantului submăsura 4.3 
”Intervenții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice” la domeniile de 
intervenție, putem depune o sesiune de proiecte pentru reabilitare drumuri de exploatare. 

După cum am discutat, avem un proiect pentru reabilitare drumuri de exploatare în comuna Valea 
Râmnicului – ”Infrastructură de acces agricol în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău”.  
 Pentru depunerea proiectului sus meționat toate drumurile care vor fi modernizate trebuie să fie prinse în 
domeniul public al comunei Valea Râmnicului.  
 Drumul de exploatere DE 113 este un drum imoprtant deoarece face legătura cu drumurile ce urmează a 
fi modernizate în cadrul proiectului, iar acesta nu este prins în domeniul public al comunei.  
 Pentru a putea trimite proiectul de hotarâre la Ministerul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice 
în vederea completării inventarului domeniului public, avem obligația de a întocmi cartea funciară.  
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Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buzău solicită o hotărâre de apartenență la domeniul public 
pentru a proceda la întocmirea  carții funciare.    

Propun atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Valea Râmnicului a drumului de exploatare 
DE 113 situat în sat Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău, pentru a întocmi cartea 
funciară, iar ulterior după ce avem cartea funciară se va întocmi proiectul de hotărâre care va fi transmis 
Ministerului  cu atribuţii în domeniul administraţiei publice și în baza avizului se va emite hotărârea de 
completare a domeniului public al comunei Valea Râmnicului. 

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 Strategiei de dezvoltare locală 

a Comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, pentru perioada 2021 – 2027. 
Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că politica actuală a Uniunii Europene este 

concentrată pe dezvoltarea durabilă a societăţii din toate punctele de vedere asigurând statelor membre diverse 
instrumente financiare pentru rezolvarea problemelor economice şi sociale. Pentru a atrage aceste fonduri în 
vederea finanţării proiectelor de dezvoltare locală, este absolut necesară elaborarea strategiei de dezvoltare a 
fiecărei comunităţi din România, pentru anul 2021-2027.  

Identificarea problemelor şi a nevoilor la nivelul comunităţii, stabilirea planului de acţiune locală pentru 
dezvoltare durabilă, stabilirea domeniilor prioritare care au nevoie de finanţare şi pregătirea portofoliului local 
de proiecte au în vedere direcţiile perioadei 2021 - 2027 de programare financiară a fondurilor Uniunii 
Europene. Cred că fiecare generaţie îşi are propriile provocări, iar de-a lungul istoriei acestea sau confruntat cu 
responsabilităţi diferite. Responsabilitatea generaţiei actuale este de a crea o societate durabilă. Trebuie să 
asigurăm generaţiilor care ne vor urma posibilitatea de a se bucura de minimum de cerinţe pentru o viaţă 
sănătoasă. Strategia de Dezvoltare a comunei Valea Râmnicului 2021-2027 oferă o imagine cât mai clară a 
obiectivelor pe care administraţia locală şi le-a fixat în următorii 7 ani. Implementând împreună Strategia de 
dezvoltare a comunei Valea Râmnicului vom da cetăţenilor posibilitatea de a-şi aduce contribuţia la creşterea 
gradului de bunăstare, de a lua atitudine şi de a avea un cuvânt de spus - acţionând împreună cu toate sectoarele 
comunităţii pentru a crea un viitor cât mai durabil. Vom reveni asupra acestei strategii în mod regulat pentru a-i 
aduce îmbunătăţiri astfel încât ajustarea să corespundă schimbării continue.  

Acest document este un răspuns al comunităţii şi oferă oportunitatea reală de a identifica şi de a adopta 
practici ale dezvoltării durabile locale.  

Având în vedere cele prezentate mai sus propun Consiliului local al comunei Valea Râmnicului 
aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Valea Râmnicului, pentru perioada 2021-2027. 

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 primirii în calitate de  

membru asociat în cadrul Asociației de  Dezvoltare lntercomunitară a Transportului Public din  Râmnicu Sărat  
ATRAS  a Comunei Puiești, județul Buzău și modificarea Statutului acesteia, la care  comuna Valea Râmnicului 
este membru asociat.   

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că prin   Hotărârea  Consiliului  local   a1  
comunei  Valea Râmnicului  nr.   41 din 28.09.2012 s-a  stabilit  participarea comunei Valea Râmnicului   în 
calitate de  asociat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – 
ATRAS. 

De  asemenea,  potrivit   H.C.L. nr. 9 din 28.01.2021  privind desemnarea reprezentantului comunei 
Valea Râmnicului prin Consiliul local al comunei Valea Râmnicului  în  Adunarea Generala a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS și modificarea Statutului 
acesteia în mod corespunzător.  

În conformitate cu dispozitiile art. 89, alin.1-3, coroborat cu prevederile art.129 alin.2 lit.d, lit.e, alin.7, 
lit.n, alin.9 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
Consiliul  local  al  comunei Valea Râmnicului,  ca  autoritate  deliberativă  a administrației publice locale, 
exercită atribuții cu privire   la  gestionarea  serviciilor de   interes  local,  precum  și  atribuții referitoare la 
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cooperarea interinstitutională pe plan intern și extern, asigurând, potrivit competenței sale și în condițiile legii, 
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de utilități publice de interes local. 
Tinand seama de: 

 prevederile adresei  Asociației de   Dezvoltare Intercomunitară a  Transportului  Public din Râmnicu  
Sărat-ATRAS nr. 830 din 21.07.2021,   inregistrata   la    sediul   Primariei comunei Valea Râmnicului 
sub nr. 5848 din 23.07.2021; 

 prevederile Statutului  Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară a Transportului  Public din Râmnicu 
Sărat -ATRAS,  în  forma actualizată aprobată prin  Încheierea Judecătoriei Râmnicu Sărat din  data de 
31.05.2021; 

 prevederile art.13, art.18, alin.2, lit.h și lit.j și art.22 din  Statutul Asociației de Dezvoltare    
Intercomunitară a Transportului Public din  Râmnicu Sărat-ATRAS; 

 prevederile H.G  nr.855/2008 pentru  aprobarea actului  constitutiv-cadru și a statutului-cadru  ale   
asociațiilor  de   dezvoltare  intercomunitară   cu   obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu  
modificările și completările ulterioare; 

 prevederile O.G. nr.26/2000 cu  privire la  asociații și  fundații, cu  modificările și completarile 
ulterioare; 

 prevederile  Legii  nr.51/2006  a serviciilor comunitare de  utilități  publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 prevederile  Legii  nr.92/2007 a  serviciilor publice de   transport  persoane  în unitățile administrativ-
teritoriale, cu  modificările și completările ulterioare; 

Având  în vedere dispozitiile Legii  nr. 24/2000  privind normele de  tehnica legislativă  pentru  elaborarea 
actelor normative, republicată, înaintez Consiliului local  al comunei  Valea Râmnicului, spre dezbatere si  
aprobare,  proiectul de  hotarare  privind aprobarea primirii în calitate de  membru asociat în cadrul Asociației 
de  Dezvoltare lntercomunitară a Transportului Public din  Râmnicu Sărat  ATRAS  a Comunei Puiesti, 
județul Buzău și modificarea Statutului acesteia, la care  comuna Valea Râmnicului  este membru asociat. 

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  desemnarea persoanei care poate 

înlocui reprezentantul comunei Valea Râmnicului în Adunarea Generală a  Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sarat-ATRAS și modificarea Statutului acesteia în mod 
corespunzator. 

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că în  conformitate cu  prevederile art. 
89 alin. 1 din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind Codul  administrativ, două sau mai  multe unități 
administrativ-teritoriale au dreptul sa  coopereze și să se asocieze, formând asociații de 
dezvoltare intercomunitară, cu  personalitate juridică, de drept privat, asociațiile de dezvoltare 
intercomunitară fiind  persoane juridice de  utilitate  publică.  

Alin. 2 al aceluiași articol prevede ca: ”Asociațiile de dezvoltare intercomunitară se 

constituie în condițiile legii, în scopul  realizării în comun  a unor proiecte  de dezvoltare de  interes 

zonal  sau  regional   ori  al fumizării în  comun  a  unor servicii publice.” 

 

Consiliul local Valea Râmnicului a adoptat prin H.C.L. nr. 41 din 28.09.2012 privind 
constituirea/aderarea la Asociația de  Dezvoltare Intercomunitară  de   utilități  publice pentru  serviciul de   
transport  public local, ATRAS"; 

În  conformitate cu  prevederile H.G.  nr.  742/2014  privind modificarea anexelor nr. 2și 4 
la H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale 
asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, 
reprezentantul unuia dintre asociați poate fi înlocuit în  adunările generale ale asociațiilor de  
un  alt  reprezentant al  unității administrativ–teritoriale, împuternicit în  acest  scop  prin  
hotărâre a autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale asociate.  
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În vederea adoptării documentelor necesare asigurarii conducerii operative  a Asociației  este  
necesară adoptarea unei  hotărâri pentru desemnarea unui înlocuitor al reprezentantului comunei 
Valea Râmnicului în Adunarea Generală a Asociației. 

Luând  în  considerare dispozițiile  Legii nr.  24/2000 privind  normele  de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, înaintez Consiliului local al comunei Valea 
Râmnicului, spre  dezbatere și aprobare, proiectul de hotărâre privind desemnarea persoanei care  
poate înlocui reprezentantul comunei Valea Râmnicului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS și modificarea  Statutului acesteia în mod 
corespunzător, în conformitate  cu   atribuțiile  instituite  acestei  autorități   deliberative  prin 
Codul Administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019. 

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, 
                        Spiridon Vasile                                                                  Jr. Ionuţ Şerbu    
 


