MATERIALE
Ședința ordinară din data de 28.10.2021
ROMÂNIA
Judeţul Buzău
COMUNA RÂMNICELU
PRIMAR
-PROIECT DE HOTARAREprivind 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.
4895/14.10.2021,
-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata,
-Hotărarea Guvernului nr. 1.088 din 6 octombrie 2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi
administrativ-teritoriale
-Adresa Administrației Județene a Finațelor Publice Buzău Nr. 91.313 din 11.10.2021
-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 HOTARAREArt.1). Se aproba rectificarea bugetului local pe anul in curs, cu suma de 50 mii lei, la capitolul de
venituri, distribuită după cum urmează:
-5.000 lei cap. 87.02.05 – Proiecte
-30.000 lei Cap. 84.02.03 – Reparații drumuri.
-15.000 lei Cap. 70.50.20 – Bunuri și servicii
Art.3)-Bugetul local pentru annul în curs la capitolul venituri se majorează la suma de 13.888.157 mii
lei, iar la capitolul cheltueli la suma de 13.888.157 mii lei.
Art.4). 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.5). 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. 52 din data de 14.10.2021.

Judeţul Buzău
Primăria Râmnicelu
Primar

Nr. 4891/14.10.2021

Referat de aprobare
la proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului local pe anul 2021
Prin Hotărarea Guvernului Romaniei nr. 1.088 din 6 octombrie 2021 privind alocarea
unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul
de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, comunei Ramnicelu i sa alocat suma de 50 mii lei,
Pentru a acoperi cheltuelile curente din bugetul local, propun ca suma de 50 mii lei să fie
alocată după cum urmează:
-5.000 lei cap. 87.02.05 – Proiecte (documentație parc de joacă pentru copii sat Știubei:
-30.000 lei Cap. 84.02.03 – Reparații drumuri.
-15.000 lei Cap. 70.50.20 – Bunuri și servicii (cheltueli curente).
În consecinţă, rectificarea bugetului local pe anul în curs, se impune ca urmare a
modificării cu aceste surse bugetare, precum şi de încadrarea în cheltuelile aferente până
la finele anului, astfel încât, autoritatea administraţiei publice locale să poată asigura
conditiile functionarii.
Supun aprobarii consiliului local, proiectul de hotarare initiat.

Primar,
Dumitru Stanciu

JUDETUL BUZAU
Primăria Ramnicelu
Compartiment Financiar Contabil
Nr. 4890/14 Octombrie 2021

REFERAT
cu privire la proiectul de hotarare privind - Rectificarea bugetului pe anul 2021

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 -Codul Administrativ,
coroborata cu prevederile art.19 alin.2 din Legea 273/2006, privind finantele publice
locale, primarul in calitate de ordonator principal de credite, poate propune initierea unui
proiect de hotarare privind rectificarea bugetului comunei pe parcursul exercitiului bugetar.
Conform adresei nr. 91.313 din data de 11.10.2021, Agentia Nationala de
Administrare Fiscala, Directia Generala a Finantelor Publice Galati si a Ministerului
Finanțelor nr. 466543/2021, a fost repartizată pentru comuna Ramnicelu, în trimestrul IV
anul curent, suma de 50 mii lei.
Se propune, ca suma de 50 mii lei să fie utilizată pentru acoperirea capitolelor de
cheltueli, după cum urmează:
-5.000 lei cap. 87.02.05 – Proiecte
-30.000 lei Cap. 84.02.03 – Reparații drumuri.
-15.000 lei Cap. 70.50.20 – Bunuri și servicii
Proiectul de hotarare este fundamentat, asigurandu-se concordanta intre dispozitiile
propuse si prevederile legale.
In principiu sunt intrunite conditiile cerute de lege pentru promovarea proiectului
de hotarare initiat spre a fi supus dezbaterii hotararii in sedinta de Consiliu Local.

Referent contabil
Vlad Doina-Lorena

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA RAMNICELU
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea amenajarii unui parc – loc de joacă pentru copii în satul Știubei,
Comuna Ramnicelu, Județul Buzău
Primarul Comunei Ramnicelu, Județul Buzău, avand în vedere:
●Referatul de aprobare al proiectului de hotărare privind amenajarea unui parc – loca de joacă pentru
copii în satul Știubei, Comuna Ramnicelu, Județul Buzău, inregistrat sub nr. 4892/14.10.2021
•Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei Ramnicelu, Județul Buzău nr.
4896/14.10.2021 privind aprobarea amenajării unui parc – loc de joacă pentru copii în satul Știubei,
Comuna Ramnicelu, Județul Buzău
•Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Ramnicelu,
•Dispozițiile art.44 si art. 45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;
• Prevederile art.129 alin.4 lit.d) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art.136, alin.1, si al art.243 alin.1 lit.a din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
modificat și completat, inițiez:

PROIECT DE HOTĂRARE:
Art.1)– Se aprobă amenajarea unui parc – loc de joacă pentru copii în satul Știubei, Comuna
Ramnicelu, Județul Buzău, finanțat prin Programul – Granturi nerambrusabile - 2021.
Art.2).-Se aprobă atribuirea terenului pentru amenajarea parcului – loc de joacă pentru copii, în
suprafață de, 1765 m.p, situat în Tarlaua nr. 17 Parcela nr. 641 sat Știubei, conform Cărții funciare
20710 și a Planului de amplasament și delimitare, anexat, care face parte integrantă din prezenta
hotărare.
Art.3).-Terenul atribuit conform art. 2 din prezenta hotărare, face parte din domeniul public al comunei
Ramnicelu, fiind situat langa Căminul cultural Știubei.
Art.4). Infrastructura și elementele pentru amenajarea locului de joacă, sunt expuse în anexa nr. 2, care
face parte integrantă din prezenta hotărare.
Art.5) - Compartimentul Financiar-Contabil va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;
Art.6) - Secretarul general al comunei va face publică, va transmite autorităţilor şi persoanelor
interesate prevederile prezentei hotărâri.

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. 51 din data de 14.10.2021.

Județul Buzău
Consiliul Local Ramnicelu

Anexa Nr. 2
la H.C.L. Nr. ……./28.10.2021

Infrastructura,și elementele pentru amenajarea locului de joacă
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Infrastructura
Pavaj cauciucat
Gard viu
Elemente pentru amenajarea locului de joacă
Leagăne
Balansoare
Topogane
Băncuțe
Coșuri de gunoi
Alei amenajate
Cișmele cu apă potabilă
Alte elemente component
System de supraveghere
Facilități pentru persoane cu dizabilități

Președinte de ședință
Dumitrache Vasile
Secretar general al comunei
Nicolae Hoțescu

JUDETUL BUZĂU
Comuna Ramnicelu
PRIMAR
NR. 4892/14.10.2020

Referat de aprobare
la proiectul de hotărare privind aprobarea amenajarii unui parc – loc de joacă pentru
copii în satul Știubei, Comuna Ramnicelu, Județul Buzău
Subsemnatul Dumitru Stanciu primar al comunei Ramnicelu, Județul Buzău supun
atenției Consiliului Local Frumușani proiectul de hotărâre privind aprobarea amenajarii
unui parc – loc de joacă pentru copii în satul Știubei, Comuna Ramnicelu, Județul
Buzău., finanțat finanțat prin Programul – Granturi nerambrusabile - 2021.
Având in vedere faptul ca în prezent curtea scolii Știubei este insuficient de mare,
copiii neavând un loc destinat desfășurării de activități in aer liber, a orelor de educație
fizica in aer liber sau pentru pauzele dintre orele de curs.
Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea oportunitatilor de agrement si
petrecere a timpului liber pentru locuitorii satului Știubei, sumele ce urmează a fi folosite
in cadrul proiectului de investiție fiind următoarele:
Pentru considerentele expuse mai sus, supun spre aprobare proiectul de
HOTĂRÂRE privind aprobarea amenajarii unui parc – loc de joacă pentru copii în satul
Știubei, Comuna Ramnicelu, Județul Buzău

PRIMAR
Dumitru Stanciu

Județul Buzău
Primăria Comunei Ramnicelu
Compartiment urbanism
Nr. 4895/14.10.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărare privind aprobarea amenajarii unui parc – loc de joacă pentru
copii în satul Știubei, Comuna Ramnicelu, Județul Buzău
Pe terenul asociat cu acest proiect de afla si functioneaza in prezent Căminul cultural
al satului Știubei, și face parte din inventarul domeniului public al comunei.
Se propune amenajarea curtii unde se află amplasat Căminul cultural Știubei pentru a
oferii copiilor comunitatii locale un spatiu amenajat pentru relaxare, un spatiu de joacă
amenajat dar si pentru a veni in sprijinul desfasurarii atat a orelor in aer liber cat si pentru
pauzele dintre ore ale elevilor care frecventează cursurile școlii.
Obiectivele specifice ale proiectului, sunt următoarele:
Pavaj cauciucat, Gard viu, Leagăne, Balansoare, Topogane, Băncuțe, Coșuri de gunoi
Cișmele cu apă potabilă, System de supraveghere, etc.
Având în vedere cele prezentate mai sus, propun adoptarea proiectului de hotărâre
privind aprobarea amenajarii unui parc – loc de joacă pentru copii în satul Știubei,
Comuna Ramnicelu, Județul Buzău, cu granturi nerambursabile - 2021.

Intocmit,
Inspector asistent
Lidia Ciobotă

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZAU
COMUNA RAMNICELU
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRARE
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, aferent
obiectivului “Modernizare drumuri de interes local in comuna Ramnicelu, judetul
Buzau”,
Primarul comunei Ramnicelu, având în vedere:
-referatul de aprobare al proiectului de privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general
estimativ, aferent obiectivului “Modernizare drumuri de interes local in comuna Ramnicelu, judetul
Buzau”, înregistrată sub nr. 4892/14.10.2021.
-Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului,
înregistrat sub nr. 4896 din 14.10.2021.
-avizul comisiei de specialitate .
Avand in vedere prevederile art 129 alin. 2 lit. b si alin. 4 lit. d din ORDONANTA DE URGENTA nr. 57
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. l39 alin. 19 si alin 3 lit. b din 45 alin. (l) din ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din
3 iulie 2019 privind Codul administrativ, inițiez:

PROIECT DE HOTĂRARE:
Art.1. – Se aprobă cererea de finantare pentru obiectivul „Modernizare drumuri de
interes local in comuna Ramnicelu, judetul Buzau”, in vederea depunerii spre finantare
prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”;
Art.2. - Se aprobă devizul general estimativ al obiectivului „Modernizare drumuri de
interes local in comuna Ramnicelu, judetul Buzau”, intocmit conform anexei nr. 2.1 la
Ordinului Ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei nr.
1.333/21.09.2021;
Art.3. - Prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului - judetul Buzau, va fi
facută publică prin grija secretarului comunei Ramnicelu prin afișare, iar de aducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei, răspunde Primarul comunei Ramnicelu
Inițiator,
Primar
Dumitru Stanciu

Avizat pentru legalitate
Secretar general al comunei
Nicolae Hoțescu
Înregistrat în Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului
localRamnicelu pe anul 2021, sub nr. 53 din data de 14.10.2021.

Anexa nr. 1
la H.C.L. nr. …../2021
CERERE DE FINANȚARE
Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny"
1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE
U.A.T:RAMNICELU
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR
JUDEȚUL:BUZAU
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
Număr /data înregistrare:
(se completează numărul de înregistrare de la
registratura MDLPA)
2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
Beneficiar (U.A.T. / A.D.I):
COMUNA RAMNICELU JUDETUL BUZAU
Modernizare drumuri de interes local in comuna
Denumirea obiectivului de investiții:
Ramnicelu, judetul Buzau
Tip proiect:
Proiect cu un singur obiect de investitie.
c.
drumurile publice (construcție nouă/
Categoria de investiție:
extindere/ reabilitare/ modernizare);
Tip investiție:
Obiectiv de investiții nou;
Strazi, Comuna Ramnicelu, judetul Buzau, UAT
Amplasament:
COMUNARAMNICELU
Durata de implementare a obiectivului de
36 LUNI
investiții (luni):
Hotărârea consiliului local/județean de
(Număr/dată)
aprobare/ Hotărârea A.D.I.
………………….
Valoarea totală a obiectivului de investiții:
7.264.964,33 lei cu TVA
Valoarea solicitată de la bugetul de stat:
6.919.019,83 lei cu TVA
Valoarea finanțată de la bugetul local:
345.944,50 lei cu TVA
Valoare calculată conform standardului de cost 4.935.305,92 lei fara TVA
Cost unitar aferent investiției (calculat)
1.278.245,51 lei fara TVA
3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
Pentru drumurile publice:
- Tip drum: Drumuri publice din interiorul localităților;
- Clasă tehnică: Clasă tehnică V
- Lungime drum:3.861metri;
- Lucrări de consolidare: NU;
- Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: DA;
- Trotuare: NU;
- Locurile de parcare, oprire și staționare: nu;
- Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: 0..;
- Bretele de acces, noduri rutiere: nu;
- Alte lucrări de arta: nu.

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI
Adresa poștală a solicitantului (se va completa adresa poștală a sediului principal)
Strada: Unirii
Număr: 188
Cod poștal:127510
Localitatea:Ramnicelu
Județul: Buzau
Reprezentantul legal al solicitantului :
Nume şi prenume: Stanciu Dumitru
Funcție:PRIMAR
Număr de telefon fix: 0238-775707
Număr de telefon mobil:
Adresă poștă electronică (obligatoriu): primaria_rimnicelu@yahoo.com
Persoana de contact:
Nume şi prenume: Stanciu Dumitru
Funcție: primar
Număr de telefon: 0238-775707
Adresă poștă electronică: primaria_rimnicelu@yahoo.com
Subsemnatul Stanciu Dumitru având funcția de primar, în calitate de reprezentant legal al U.A.T.
Rimnicelu, județul Buzau
Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu este inclus la finanțare în programele
derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe
naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituţii de credit sau instituţii
financiare interne sau internaționale,
Confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea
Programului Național de Investiţii "Anghel Saligny",
Confirm că informațiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt
corecte,
De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de nici un motiv pentru care proiectul ar
putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Primar,
Nume Prenume,Stanciu Dumitru
Semnătura ………….

Județul Buzău
Comuna Ramnicelu
Primar

Nr. 4892/14.10.2021

REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotărare privind obiectivul de investiții:
“Modernizare drumuri de interes local in comuna Ramnicelu, judetul Buzau”,
Proiectul de hotărare inițiat este prevăzut la art. 4 alin. (6) lit. c) din Ordonanța de
urgență a guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea programului național de investiții
„ANGHEL SALIGNY”.
Situaţia precară a drumurilor locale de pe raza comunei Ramnicelul au creat o serie
de efecte negative. Drumurile se prezinta se prezinta la nivel de balast amestecat
cu nisip si pamant, Acostamentele drumurilor vizate nu sunt definite si lipsesc
dispozitivele de colectare si evacuare a apelor pluviale.
Drumurile au degradari specifice drumurilor cu imbracaminti rutiere nemodernizate
(cu pamant sau balast): gropi, fagase, cedari locale, valuriri, praf vara si noroi in
perioadele ploioase. Toate aceste degradari fac ca traficul rutier in aceasta zona sa se
desfasoare cu mare greutate, mai ales in perioada cu precipitatii.
Pietruirile au fost efectuate in perioade diferite de timp cu materiale pietroase diverse
(piatra sparta, balast, nisip, pietris, etc.) provenite din diferite surse de aprovizionare si
fara a beneficia de documente de calitate corespunzatoare si lucrarile nu au efectuate cu
tehnologiile adecvate structurilor rutiere (asternere in grosime neuniforma, latime
variabila, necompactat corespunzator).
Terenul ocupat de drumuri locale ce fac obiectul documentatiilor este situat in
intravilanul si extravilanul comunei Ramnicelu. Terenul respectiv se afla in proprietatea
publica a comunei si in administrarea Consiliului Local. Terenul respectiv este incadrat la
categoria de folosinta neagricol – cai de comunicatie rutiera – drumuri locale, conform
inventarul domeniului public al comunei.
Numarul de drumuri vizate de documentatie tehnica este de 16, cu o lungime
cumulata de 3.861,00 m dupa cum urmeza:

Nr.Crt.
Denumire drum
Sat Ramnicelu
1
Strada Morii
2
Strada Cimitirului
3
Strada Ciupercariei
4
Strada Unirii
5
Strada Busuiocului

Lungime
[m]
200
88
143
275
267

6
Strada Caminului
7
Strada Rimnicului
8
Strada Florilor
9
Strada Lalelelor
10
Strada Islazului
Lungime totala sat Ramnicelul
Sat Colibasi
11
Strada Florilor
12X
Strada Catunului Tr. 1
13X
Strada Fermierilor Tr. 2
14
Strada Stiubeiului
Lungime totala sat Colibasi
Sat Fotin
15
Strada Zambilelor
16
Strada Narciselor
Lungime totala sat Fotin
LUNGIME TOTALA

107
340
247
172
120
1959
417
206
371
239
1233
344
325
669
3861

Conform cerintelor din OG nr.95/2021, pe toate strazile ce urmeaza a fi
modernizate in satele apartinatoare comuna Ramnicelu se regaseste sistem de de
alimentare cu apă .
Pe strazile Unirii, Caminului, Ramnicului exista sistem de canalizare al apelor
uzate.
De asemenea, strazile propuse au Carțile funciare întocmite.
Primaria Ramnicelu
Primar

Județul Buzău
Primăria Comunei Ramnicelu
Compartiment urbanism

Nr. 4896/14.10.2021

Raport de specialitate
La proiectul de hotărare privind obiectivul de investiții:
“Modernizare drumuri de interes local in comuna Ramnicelu, judetul Buzau”,
Oportunitatea promovării investiției publice din categoria prevăzută la art. 4alin. (1) lit. c) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, se justifică avand în vedere următoarele considerente:
Situaţia precară a drumurilor locale de pe raza comunei Ramnicelul au creat o serie de efecte
negative. Drumurile se prezinta se prezinta la nivel de balast amestecat cu nisip si pamant,
Acostamentele drumurilor vizate nu sunt definite si lipsesc dispozitivele de colectare si evacuare a apelor
pluviale.
Drumurile au degradari specifice drumurilor cu imbracaminti rutiere nemodernizate (cu pamant
sau balast): gropi, fagase, cedari locale, valuriri, praf vara si noroi in perioadele ploioase. Toate aceste
degradari fac ca traficul rutier in aceasta zona sa se desfasoare cu mare greutate, mai ales in perioada cu
precipitatii.
Terenul ocupat de drumuri locale ce fac obiectul prezentei documentatii este situata in intravilanul si
extravilanul comunei Ramnicelul. Terenul respectiv se afla in proprietatea publica a comunei si in
administrarea Consiliului Local al acesteia.
Terenul respectiv este incadrat la categoria de folosinta neagricol – cai de comunicatie rutiera –
drumuri locale, conform inventarul domeniului public al comunei.
Numarul de drumuri vizate de prezenta documentatie tehnica este de 16, cu o
lungime cumulata de 3.861,00 m dupa cum urmeza:
În satul Ramnicelu: Strada Morii-200 ml: Strada Cimitirului-88 ml: Strada Ciupercariei-143 ml: Strada
Unirii-275 ml: Strada Busuiocului-267 ml: Strada Caminului-107 ml: Strada Rimnicului-340 ml: Strada
Florilor-247 ml: Strada Lalelelor-172 ml: Strada Islazului-120 ml:
Sat Colibași: Strada Florilor-417 ml: Strada Catunului Tr. 1-206 ml: Strada Fermierilor Tr. 2-371 ml:
Strada Stiubeiului-239 ml.
Sat Fotin: Strada Zambilelor-344 ml: Strada Narciselor-325 ml.
Conform cerintelor din OG nr.95/2021, pe toate strazile ce urmeaza a fi modernizate in satele
apartinatoare comunei Ramnicelu se regaseste sistem de de alimentare cu apă.
Pe strazile Unirii, Caminului, Ramnicului exista sistem de canalizare al apelor uzate.

Întocmit
Inspector,
Ciobotă Lidia
Avizat
Compartiment achiziții publice
Inspector
Efetenaru Mioara-Mihaela

