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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
Comuna Ramnicelu 
PRIMAR 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea "Procedurii de executare silită a creanțelor fiscale restante 

datorate Bugetului local al Comunei Ramnicelu, Jud. Buzău, prin aplicarea sechestrului asupra 
bunurilor mobile sau imobile aflate în proprietatea sau coproprietea contribuabilului, precum și 

evaluarea și valorificarea bunurilor sechestrate" 
 
Primarul Comunei Râmnicelu, Judeţul Buzău, având in vedere: 
-Cap. VIII privind stingerea creanțelor fiscale prin executare silită, al Titlului VII 
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,  cu modificările și 
completările ulterioare; 
-Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice nr. 3293/2016 
pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea si valorificarea bunurilor sechestrate, 
așa cum a fost completat prin prin art. I din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 4513/2018, în 
vigoare de la 20 aprilie 2018; 
-Raportul inspectorului din cadrul Compartimentului impozite și taxe al aparatului 
de specialitate al Primarului Comunei Ramnicelu, Jud. Buzău, înregistrat la 
Registratura Generală a Primăriei Comunei Ramnicelu sub nr. 3583  din data de 
15.07.2021; 
           In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez: 
PROIECT DE HOTĂRĂRE: 
           Art.1). Se aprobă "Procedura de executare silită a creanțelor fiscale restante 
datorate Bugetului local al Comunei Ramnicelu, Jud. Buzău, prin aplicarea 
sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile aflate în proprietatea sau 
coproprietea contribuabilului, precum și evaluarea și valorificarea bunurilor 
sechestrate "conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
           Art.2). Comisia pentru aplicarea Procedurii de executare silită a creanțelor 
fiscale restante datorate Bugetului local al Comunei Ramnicelu, Jud. Buzău, prin 
aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile aflate în proprietatea sau 
coproprietea contribuabilului, precum și evaluarea și valorificarea bunurilor 



sechestrate, va fi constituită prin Dispoziția Primarului Comunei Ramnicelu, Județul 
Buzău.  
            Art.3). Primarul Comunei Ramnicelu, Județul Buzău, prin intermediul 
Compartimentului impozite și taxe locale al aparatului de specalitate, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
           Art.4). Secretarul General al Comunei Ramnicelu, Județul Buzău, va asigura 
comunicarea prezentei hotărâri autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate. 
 
              Inițiator, 
      Primar, Dumitru Stanciu                                                  Avizat pentru legalitate 
                                                                                      Secretar general al comunei 
                                                                                                Nicolae Hoțescu        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat în Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local 
Ramnicelu pe anul 2021, sub nr. 35 din data de 15.07.2021 
 
 



Anexa 
la Proiectul de hotărârea al Consiliului Local Ramnicelu 

privind aprobarea "Procedurii de executare silită a creanțelor fiscale restante datorate 
Bugetului local al Comunei Ramnicelu, Jud. Buzău, prin aplicarea sechestrului 

asupra bunurilor mobile sau imobile aflate în proprietatea sau coproprietea 
contribuabilului, precum și evaluarea și valorificarea bunurilor sechestrate" 

 
Procedura de executare silită a creanțelor fiscale restante datorate Bugetului local al 

Comunei Ramnicelu, Jud. Buzău, prin aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile sau 
imobile aflate în proprietatea sau coproprietea contribuabilului, precum și evaluarea și 

valorificarea bunurilor sechestrate 
 

I. Dispoziții generale  
 
(1) In cazul in care debitorul nu își plătește de bunăvoie obligațiile fiscale datorare pemtru stingerea 
acestora, Compartimentului impozite și taxe locale din cadrul aparatului de specalitate al Primarului 
Comunei Ramnicelu procedează la acțiuni de executare silită potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală,  cu modificările și completările ulterioare, care este abilitat să ducă 
la îndeplinire măsurile asiguratorii și să efectueze procedura de executare silită.  
(2) Executarea silită se poate întinde asupra veniturilor și bunurilor bunurilor proprietate a debitorului, 
urmăribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectuează numai în măsura necesară pentru 
realizarea creanțelor fiscale și a cheltuielilor de executare. Executarea silită a bunurilor proprietate a 
debitorului, urmăribile potrivit legii, se efectuează, de regulă, în limita a 150% din valoarea creanțelor 
fiscale, inclusiv a cheltuielilor de executare, cu excepția cazului în care din motive obiective în legătura 
cu situația patrimonială a debitorului acest nivel nu poate fi respectat.  
(3) Sunt supuse sechestrării și valorificării bunurilor urmăribile proprietate a debitorului,  
prezentare de acesta și/sau identificate de către organul de executare silită, în următoarea ordine:  
a) bunurile mobile și imobile care nu sunt direct folosire in activitatea ce constituie  
principala sursa de venit;  
b) bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desfășurarea activității care constituie 
principala sursă de venit;  
c) bunurile mobile și imobile ce se află temporar în deținerea altor persoane în  baza contractelor de 
arendă, de împrumut, de închiriere, de concesiune, de leasing și altele;  
d)        ansamblu de bunuri în condițiile prevederilor art. 246 din Legea nr. 207/2015, actualizat;  
e) mașini-unelte, utilaje, materii prime și materiale și alte bunuri mobile, precum și bunuri irnobile 
ce servesc activității care constituie principala sursa de venit:  
f) produse finite.  
(4) Organul fiscal poate trece la sechestrarea bunurilor din următoarea categorie din cele  
prevăzute la alin. (3), ori de câte ori valorificarea nu este posibilă.  
(5) În cadrul procedurii de executare silită se pot folosi succesiv sau concomitent modalitățile de 
executare silită prevăzute de prezenta procedură.  
(6) Executarea silită a creanțelor fiscale nu se perimă.  
(7) Executarea silită se desfășoară până la stingerea creanțelor fiscale înscrise în titlul executoriu, 
inclusiv a creanțelor fiscale accesorii, ori a altor sume, datorare sau acordare potrivit legii prin acesta, 
precum și a cheltuielilor de executare.  



Județul Buzău 
Comuna Ramnicelu 
           Primar 
Nr. 3582 din 15.07.2021 
 
 

Referat de aprobare 
a proiectului de hotărare privind aprobarea "Procedurii de executare silită a 

creanțelor fiscale restante datorate Bugetului local al Comunei Ramnicelu, Jud. 
Buzău, prin aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile aflate în 

proprietatea sau coproprietea contribuabilului, precum și evaluarea și valorificarea 
bunurilor sechestrate" 

 
 
          La acestă dată, compartimentul de impozite și taxe din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, inregistrază restanțe la plata datoriilor în valoare de 
1.158.258 lei, creanțe fiscale înregistrate de cățiva ani. 
          Se impune de urgență aprobarea procedurii de executare silită a creanțelor 
fiscale pentru răi-platnici, pentru că sunt și astfel de persoane pe raza localității care 
dispun de mijloace financiare și nu vor să-și achite datoriile față de bugetul local. 
          Ca atare, propun adoptarea proiectului de hotărare privind aprobarea 
"Procedurii de executare silită a creanțelor fiscale restante datorate Bugetului local 
al Comunei Ramnicelu, Jud. Buzău, prin aplicarea sechestrului asupra bunurilor 
mobile sau imobile aflate în proprietatea sau coproprietea contribuabilului, precum 
și evaluarea și valorificarea bunurilor sechestrate. 
          Prin adoptarea acestei hotărari, se imputernicește compartimentul de impozite 
și taxe pentru a proceda urgent la inițierea procedurilor de aplicare a sechestrului pe 
bunurile mobile și imobile ale celor care nu vor să-și achite obligațiile față de stat. 
          
 
 

Primar, 
Dumitru Stanciu 

 
 
 
 
 
 
 



Județul Buzău 
Primăria Comunei Ramnicelu 
Compartiment impozite și taxe 
Nr. 3583 din 15.07.2021  
 
 

Raport 
La proiectul de hotărare privind aprobarea "Procedurii de executare silită a 

creanțelor fiscale restante datorate Bugetului local al Comunei Ramnicelu, Jud. 
Buzău, prin aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile aflate în 

proprietatea sau coproprietea contribuabilului, precum și evaluarea și valorificarea 
bunurilor sechestrate 

 
 
        În vederea aprobării procedurii de executare silită a creanțelor fiscale restante 
datorate Bugetului local al Comunei Ramnicelu, Jud. Buzău, prin aplicarea 
sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile aflate în proprietatea sau 
coproprietea contribuabilului, precum și evaluarea și valorificarea bunurilor 
sechestrate, sunt aplicabile dispozițiile Cap. VIII privind stingerea creanțelor fiscale 
prin executare silită, al Titlului VII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală,  cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Ordinul 
Ministerului Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice nr. 3293/2016 pentru 
aprobarea Procedurii privind evaluarea si valorificarea bunurilor sechestrate, așa 
cum a fost completat prin prin art. I din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 4513/2018, în 
vigoare de la 20 aprilie 2018. 
        La această dată, bugetul local înregistreaza creanțe fiscale în valoare totală de 
1.158.258 lei, pentru un număr de 123 contribuabili, persoane fizice și juridice. 
       Proiectul de hotărare inițiat se încadrează în dispozițiile legale în vigoare, 
măsurile propuse putand fi puse in aplicare avand în vedere faptul că aceste creanțe 
fiscale datorate bugetului local sunt vechi. 
        Anexez prezentului raport, procedura de executare silită a creanțelor fiscale 
restante datorate Bugetului local al Comunei Ramnicelu, Jud. Buzău, prin aplicarea 
sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile aflate în proprietatea sau 
coproprietea contribuabilului, precum și evaluarea și valorificarea bunurilor 
sechestrate. 
 
 

 
Inspector superior 
Grigore Gheorghe 



ROMÂNIA 
Judeţul Buzău 
COMUNA RÂMNICELU 
PRIMAR 

-PROIECT DE HOTARARE- 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 

 
Primarul comunei Râmnicelu, Judetul Buzau, având în vedere: 
-necesitatea rectificarii bugetului local pe anul in curs, ca urmare a necesității efectuării 
cheltuelilor pentru investițiile aprobate a fi executate în cursul anului 2021, 
-referatul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
nr. 3594/15.07.2021, 
-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata,  
      În temeiul prevederilor art.129, alin. 4), lit.c), art. 139 alin.1) lit.c), art. 196, ali.1) lit.a), si 
art. 197, alin. 1) si 4) din O.U.G. 57/2019-Codul administrativ, modificat și completat, initiez: 
 

-PROIECT DE HOTARARE- 
      Art.1). Se aproba rectificarea bugetului local pe anul in curs, între capitole, la partea 
de cheltueli, după cum urmează: 
-Se retrage suma de 40.000 lei de la capitolul 67.59 culte și se vor transfera la capitolul 
proiecte: 
-se retrage suma de 100.000 lei de la capitolul 84.02 drumuri și se va transfera la capitolul 
proiecte, în vederea realizării parcului fotovoiltaic și executarea racordurilor la sistemul 
public de canalizare. 
-se va retrage suma de 75.000 lei de la capitolul 70.50, alte servicii în domeniul locuințelor 
care va fi repartizată astfel: 58.000 lei la capitolul proiecte, și suma de 17.000 lei la 
capitolul cultură și recreere (sport).  
    Art.2)-Bugetul local pentru annul în curs la capitolul venituri rămane în sumă de 
13.838.000 mii lei, iar la capitolul cheltueli rămane în sumă de 13.838.000 mii lei. 
      Art.3). Rectificarea definitivă a bugetului local pe capitole şi subcapitole pe anul 2021 
se va face pe baza execuţiei bugetare anuale şi se va prezenta consiliului local în trimestrul 
I al anului 2022. 
       Art.4). Secretarul general al comunei va face publică, va transmite autorităţilor şi 
persoanelor interesate prevederile prezentei hotărâri. 
 
                  Iniţiator 
                   Primar, 
            Dumitru Stanciu                                             Avizat pentru legalitate 
                                                                                  Secretar general al comunei, 
                                                                                          Nicolae Hoţescu 
      Înregistrat în Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local 
Ramnicelu pe anul 2021, sub nr. 37 din data de 15.07.2021. 
 



Judeţul Buzău                                                                        Nr. 3591/15.07.2021 
Primăria Râmnicelu 
       Primar 
 
 

Referat de aprobare 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2021 
 
 
           Avand în vedere finanțarea unor proiecte de investiții care nu pot suferi 
amanare, este necesar rectificarea bugetului local pe annul în curs, rectificare 
solicitata a fi aprobata de consiliul local, între capitol actualului buget local. 
          Astfel, pentru finanțarea investițiilor, respectiv, Parc fotovoltaic in comuna 
Ramnicelu, precum și a executării racordurilor la rețeaua publică de canalizare, sunt 
necesare fonduri din bugetul local, fonduri care nu au fost cheltuite pana la acesta 
data, figurand la alte capitol. 
         Propun următoare modificări în capitolele bugetului local: 
 -Se retrage suma de 40.000 lei de la capitolul 67.59 culte și se vor transfera la 
capitolul proiecte: 
-se retrage suma de 100.000 lei de la capitolul 84.02 drumuri și se va transfera la 
capitolul proiecte, în vederea realizării parcului fotovoiltaic și executarea 
racordurilor la sistemul public de canalizare. 
-se va retrage suma de 75.000 lei de la capitolul 70.50, alte servicii în domeniul 
locuințelor care va fi repartizată astfel: 58.000 lei la capitolul proiecte, și suma de 
17.000 lei la capitolul cultură și recreere (sport, oină).  
       În consecinţă, rectificarea bugetului local pe anul în curs, între capitol, se 
impune ca urmare a modificării cu aceste surse bugetare, precum şi de încadrarea în 
cheltuelile aferente până la inceperea anului scolar, astfel încât, autoritatea 
administraţiei publice locale să poată asigura conditiile functionarii. 
       Supun aprobarii consiliului local, proiectul de hotarare initiat. 
 
 

Primar, 
Dumitru Stanciu 

 
 
 
 
 



ROMANIA 
Judeţul Buzău 
Comuna Rimnicelu 
PRIMAR 
 

-PROIECT DE HOTARARE- 
privind aprobarea executării racordurilor la rețeaua publică de canalizare 

a comunei Râmnicelu, Județul Buzău 
 
Primarul comunei Râmnicelu, Judeţul Buzău, având în vedere, 
-Necesitatea aprobării alocarii din bugetul local pe annul în curs a sumei de 77.350 lei pentru 
racordarea utilizatorilor la rețeaua publică de canalizare a comunei Ramnicelu, Județul Buzău, 
în vederea punerii în funcțiune a stației de epurare a apelor uzate menajere. 
-Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, 
republicată, 
-Legea nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată 
-Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificatae şi completata, 
           In temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit.(d), art. 196 alin.(1) lit.(a), art. 197 din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare, inițiez: 

PROIECT DE HOTARARE 
          Art.1). Se aprobă executarea racordurilor la rețeaua publică de canalizare a comunei 
Râmnicelu, Județul Buzău, în vederea punerii în funcțiune a stației de epurare a apelor uzate 
menajere. 
          Art.2). Realizarea racordurilor care sunt în sarcina autorității administrației publice locale, 
vor fi executate de la căminele de vizitare ale rețelei principale de canalizare și pană la limita 
proprietății utilizatorului, pe baza unui proiect tehnic.  
          Art.3). Fondurile necesare executării proiectului tehnic pentru racordurile la rețeaua publică 
de canalizare, vor fi suportate din bugetul local și vor fi aprobate la prima rectificare de buget pe 
anul în curs. 
          Art.4). Utilizatorii care au contract de furnizare a apei, au obligația de a se branșa la sistemul 
public de canalizare și a deversa apele uzate provenite din activități specific fiecărui tip de 
Utilizator, numai în rețeaua de canalizare, cu respectarea prevederilor legale. 
          Art.5).Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică, va transmite 
autorităţilor şi persoanelor interesate, prevederile prezentei hotărâri. 
 
              Iniţiator 
        Dumitru Stanciu – Primar                                      Avizat pentru legalitate 
                                                                                      Nicolae Hoţescu – Secretar 
 
 
      Înregistrat în Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului 
local Ramnicelu pe anul 2021, sub nr. 34 din data de 18.06.2021 



   Judeţul Buzău                                                                          Nr. 3218/18.06.2021 
Primăria Râmnicelu 
        Primar   
 
 
 

Referat de aprobare 
a proiectului de hotărare privind aprobarea executării racordurilor la rețeaua 

publică de canalizare a comunei Râmnicelu, Județul Buzău 
 

         
         Sistemul de canalizare trebuie să asigure, cu precădere, colectarea, 
transportul, epurarea şi evacuarea într-un receptor natural a apelor uzate provenite 
de la utilizatorii serviciului de alimentare cu apă, precum şi a apelor pluviale sau de 
suprafaţă colectate de pe teritoriul localităţii. 
         În vederea asigurării continuităţii serviciului de apă şi de canalizare, 
autoritatea administraţiei publice locale are responsabilitatea planificării şi 
urmăririi lucrărilor de investiţii necesare funcţionării sistemului în condiţii de 
siguranţă şi la parametrii ceruţi prin prescripţiile tehnice.  
     În acest scop este necesar realizarea racordurilor utilizatorilor la rețeaua publică 
de canalizare a comunei  în vederea punerii în funcțiune a stației de epurare a 
apelor uzate menajere. 
         Realizarea racordurilor care sunt în sarcina administrației publice locale, vor 
fi executate de la rețeaua principală de canalizare și pană la limita proprietății 
fiecărui utilizator.  
         Această investiție este de mare urgență avand în vedere faptul că trebuie 
activată stația de epurare pentru care nu se poate pune în funcțiune.  
         Solicit plenului consiliului local adoptarea proiectului de hotărare în forma 
inițiată, iar alocarea sumelor necesare realizării unui proiect tehnic necesar să se 
facă la rectificarea bugetară. 
 
 
 
 

 
Primar, 

Dumitru Stanciu 
 
 
 



 
Judeţul Buzău 
Primăria Râmnicelu                                                                Nr. 3219/16.06.2021 
Compartimentul Financiar contabil 
 
 
 
 
 

Raport de specialitate 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea executării racordurilor la rețeaua 

publică de canalizare a comunei Râmnicelu, Județul Buzău 
 

 
      Bugetul local pe anul în curs a fost aprobat prin hotararea consiliului local nr. 
17/2021. La capitolul ”PROIECTE”, a fost aprobată suma de 441.300 lei. 
      Din totalul acestei sume, pană la acestă dată nu au fost cheltuite sumele aferent 
proiectelor cuprinse în Capitolul 84.02 – drumuri, în valoare totală de 157.500 lei. 
      Așa cum reiese din referatul Serviciului public de apă, racordurile de canalizare 
– reprezintă partea din reţeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre 
instalaţiile interioare de canalizare ale utilizatorului şi reţeaua publică de 
canalizare, inclusiv căminul de record, lucrari care sunt cuprinse și în programul 
annual de investiții, și trebuiesc finanțate din bugetul local sau din alte surse legal 
constituite. 
       Avand în vedere disponibilul existent în buget la această data, existand sursa 
de finanțare, proiectul de hotărare poate fi susținut financiar și poate fi adoptat de 
consiliul local, cu mențiunea că rectificarea între capitol în cadrul bugetului local 
se pot face în luna iulie. 
        
 
 
 
 

Inspector principal 
Vlad Doina-Lorena 

 
 
 
 
 



ROMANIA 
Județul Buzău 
Comuna Ramnicelu 
PRIMAR 
 

PROIECT de HOTĂRÂRE 
privind aprobarea investiției „Parc Fotovoltaic în Comuna Râmnicelu, Județul 

Buzău” 
 
Primarul Comunei Râmnicelu, Judeţul Buzău, având in vedere: 
-necesitatea  
-H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
-Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările 
ulterioare; 
-H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului 
cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; 
-art.41 și art.44 al Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și 
completările ulterioare; 
-O.U.G. Nr.43/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care 
privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor; 
- Planul Național de Relansare și Reziliență (PNRR) și/sau alte fonduri 
nerambursabile, necesare pentru realizarea obiectivului; 
 În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.”b”, alin.(4) lit. „f” şi 
art.196 alin. (1), lit.”a”, din OUG. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, inițiez: 
 

PROIECT DE HOTĂRĂRE: 
           Art.1). - Se aprobă investiția „Parc Fotovoltaic în Comuna Ramnicelu, 
Județul Buzău”, denumit în continuare Proiectul. 
           Art.2). Se aprobă întocmirea Studiului de fezabilitate, a Studiului de soluție, 
a Studiilor de teren ( studiu topografic și studiu geotehnic), a Documentațiilor pentru 
obținerea de avize, acorduri, autorizații la faza SF și a serviciilor de consultanță 
pentru obiectivul de investiții „Parc Fotovoltaic în Comuna Ramnicelu, Județul 
Buzău” . 
          Art.3). - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru 
perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Planul Național 



de Relansare și Reziliență(PNRR) și/sau alte fonduri nerambursabile, necesare 
pentru realizarea obiectivului. 
            Art.4). - Autoritatea administrației publice locale se obligă să asigure 
cheltuielile  cu întocmirea Studiului de fezabilitate, a Studiului de soluție, a Studiilor 
de teren ( studiu topografic și studiu geotehnic), a Documentațiilor pentru obținerea 
de avize, acorduri, autorizații la faza SF și a serviciilor de consultanță pentru 
obiectivul de investiții„Parc Fotovoltaic în Comuna Ramnicelu, Județul Buzău” 
           Art.5). - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul 
acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite. 
           Art.6). - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 
primarul comunei Râmnicelu.  
            Art.7). - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general 
al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului 
Buzău și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei și în 
monitorul oficial al instituției la adresa www.rimnicelu.ro   
 
 
                 Inițiator 
                  Primar, 
            Dumitru Stanciu                                                     Avizat pentru legalitate 
                                                                                      Secretar general al comunei 
                                                                                               Nicolae Hoțescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat în Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului 
local Ramnicelu pe anul 2021, sub nr. 32 din data de 18.06.2021 
 
 



  Județul Buzău                                                             Nr. 3217 din 18.06.2021 
Comuna Ramnicelu 
      Primar 
 

Referat de aprobare 
al proiectului de hotărare privind aprobarea investiției „Parc Fotovoltaic în 

Comuna Ramnicelu, Județul Buzău” 
 
            Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a demarat, în luna 
ianuarie, un amplu proces de întâlniri și consultări tehnice interministeriale și de 
consultări publice pentru actualizarea Planului Național de Redresare și Reziliență 
în scopul punerii acestuia în acord cu Regulamentul Mecanismului de Redresare și 
Reziliență. 
             Procesul, coordonat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, a 
demarat la finalul lunii ianuarie, imediat după aprobarea de către Guvernul României 
a Memorandumului „Mecanismul pentru elaborarea poziției Guvernului României 
cu privire la Planul Național de Redresare și Reziliență”. 
        De asemenea, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a pus la dispoziția 
ministerelor, instituțiilor, organizațiilor și persoanelor fizice interesate o Fișă de 
Reforme și Investiții, prin intermediul căreia acestea au putut trimite propuneri 
pentru actualizarea Planului Național de Reformă și Reziliență (PNRR) într-o formă 
standardizată și simplificată 
         Printre altele, Planul Național de Relansare și Reziliență(PNRR) pune accent 
deosebit pe investițiile pentru reducerea emisiilor poluante și folosirea pe scara largă 
a producerii așa-zisei ”energii verzi”. 
         Printre investițiile acceptate se află și producerea energiei electrice cu sisteme 
nepoluante, respectiv, înființarea de parcuri eoliene și a parcurilor fotovoltaice.   
         Avand în vedere faptul că recentele investiții realizate la nivelul localității, 
necesită un consum mare de energie electrică, ceea ce impovărează cheltuelile de la 
bugetul local, este necesar adoptarea unor măsuri care să contribuie la diminuarea 
cheltuelilor cu consumul energiei electrice. 
         În acest sens, propun consiliului local aprobarea investiției ”Parc fotovoltaic în 
Comuna Ramnicelu, Județul Buzău”.     
         Menționez faptul că toate cheltuelile aferente acestei investiții de către 
administrația publică locală vor fi returnate la finalul implementarii acestui proiect. 
 
 

Primar, 
Dumitru Stanciu 

 



 
Județul Buzău                                                                       Nr. 3226/22.06.2021  
Primăria Comunei Ramnicelu 
Compartiment urbanism 
 
 

Raport de specialitate 
al proiectului de hotărare privind aprobarea investiției 

„Parc Fotovoltaic în Comuna Ramnicelu, Județul Buzău” 
 
 
         Implementarea proiectului de investiții privind înființarea unui parc fotovoltaic 
în comuna Ramnicelu, ar participa nemijlocit la diminuarea cheltuelilor aferente 
consumului de curent electric, care în acest moment se ridică la peste 200.000 
lei/anual. 
        Pentru consumul raportat in acest moment si pentru consumul care va fi in viitor 
prin noile instalatii, suprafata de 3,5 h care este necesară de pus la dispozitia 
proiectului ne asigura o productie anuala în valoare de 700.000 lei, ceea ce genereaza 
un surplus care poate fi materializat in alte obiective de consum (centrale electrice 
pentru caldura) sau incasare directa de la entitatea care va prelua energia urcată in 
sistem. 
        Prin finanțările care vor fi susținute prin Planului Național de Reformă și 
Reziliență (PNRR), este posibilă realizarea acestei investiții la nivelul comunei. 
     Pentru implementarea proiectului de investiții înființare Parc fotovoltaic în 
comuna Ramnicelu, este necesar ca administrația publică locală să dispună și de 
terenul necesar amplasării acestui obiectiv. 
        Conform Ordonanței de Urgență nr. 34 din data de 23 Aprilie 2013, art. 5 
alin.(3) lit.(b) prevede că prin excepţie de la prevederile alin. (2), scoaterea definitivă 
sau temporară din circuitul agricol a pajiştilor situate în extravilan se poate face cu 
avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru: ”înfiinţarea de noi 
capacităţi de producere a energiei regenerabile, în condiţiile legii, care să nu afecteze 
buna exploatare a pajiştilor”; 
        Avand în vedere cele expuse, proiectul de hotărare se încadrează în dispozițiile 
legislației în vigoare și poate fi adoptat de plenul ședinței consiliului local.   
 
 

Întocmit 
Inspector, 

Vlad Doina-Lorena 
 


