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Ședința ordinară din data de 29.09.2021 

 
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. 
4491/17.09.2021, 
-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata,  
-Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe annul 
2021,  
-Adresa Administrației Județene a Finațelor Publice Buzău Nr. 82.229 din 15.09.2021 
-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, cu suma de 157 mii lei, la capitolul de 
venituri, care va fi distribuită  pentru cheltueli de personal. 
     Art.2). Se aprobă rectificarea bugetului local între capitol, după cum urmează: 
-suma de 150000 lei de la cap.70.50 bunuri si servicii  se va retrage si se va repartiza la cap.84.02.03 
drumuri. 
-suma de 30000 de la cap.67.59 culte  se va retrage si se va repartiza la cap.84.02.03 drumuri. 
     Art.3)-Bugetul local pentru annul în curs la capitolul venituri se majorează la  suma de 13.838.157 mii 
lei, iar la capitolul cheltueli la suma de 13.838.157 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                                                         Avizat pentru legalitate  
                   Primar,                                                   Secretar general al comunei  
            Dumitru Stanciu                                                    Nicolae Hoţescu 
 
      Înregistrat în Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local Ramnicelu pe 
anul 2021, sub nr. 48 din data de 17.09.2021. 



Judeţul Buzău                                                                        Nr. 4491/17.09.2021 
Primăria Râmnicelu 
       Primar 
 
 

Referat de aprobare 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2021 
 
 
Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului 
de stat pe annul 2021, unității administrative-teritoriale i s-a repartizat suma de 157 mii lei 
din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. 
Pentru a acoperi cheltuelile curente de personal, propun ca suma de 157 mii lei, să fie 
alocată acestui capitol, avand în vedere că nu se poate acoperi acest capitol pană la sfarșitul 
anului. Pentru ca administrația publică locală să poată funcționa, se propune retragerea 
sumei de 171.500 de la cap.70.50 bunuri si servicii si se va repartiza pe capitolele, astfel:  
-51.02.Administrație: 61.02; I.S.U: 66.02 Sănătate: 67.02. Bibliotecă, 68.02. Asistență 
socială, 68.57. Indemnizații, 74.02 Salubritate, pentru cheltuieli personal.  
           Avand în vedere faptul că la nivelul consiliului local s-a cerut alocarea de fonduri 
pentru reeabilitatea drumurilor și strazilor comunale, propun rectificarea bugetului local 
între capitole, după cum urmează: 
-suma de 150000 lei de la cap.70.50 bunuri si servicii  se va retrage si se va repartiza la 
cap.84.02.03 drumuri. 
-suma de 30000 de la cap.67.59 culte  se va retrage si se va repartiza la cap.84.02.03 
drumuri. 
       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. 4491/17 Septembrie.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.82229/15.092021, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia 
Generala a Finantelor Publice Galati si a Deciziei nr.8/15.09.2021 a A.J.F.P. Buzau a fost alocata suma 
de 157.000 mii lei privind repartizarea sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 
astfel: 
-cote defalcate din impozitul pe venit (Cod 04.02.01.) = 2.000 lei;  
-sume alocate  din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (Cod 
04.02.04)= 23.000 lei ;  
-sume defalcate din Taxa peValoarea Adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (Cod 11.02.06) 
132.000 lei. 
      Avand in vedere prevederile art.19 alin 2 din legea nr.273/2006, pe parcursul  exercitiului bugetar, 
autoritatile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor locale ca urmare a unor propuneri fundamentate 
ale ordonatorilor principali de credite cu respectarea prevederilor art.1. pct.16 din OUG63/2010 precum 
si prevederile art.49, alin. 5,6,7.din Legea273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 
ulterioare: 
       Avand în vedere insuficiența fondurilor la bugetul local, se propune ca suma de 157.000 mii lei să fie 
alocată pe capitolul cheltuieli de personal. 
       De asemenea, se propune rectificarea bugetului lunii septembrie intre capitole, astfel:  
-se va retrage suma de 150.000 lei de la cap.70.50 (bunuri si servicii) si se va repartiza la cap.84.02.03 
drumuri. 
-se va retrage suma de 30000 de la cap.67.59 (culte) si se va repartiza la cap.84.02.03 drumuri. 
-Se va retrage suma de 171.500 de la cap.70.50 (bunuri si servicii) si se va repartiza pe capitolele, astfel:  
Capitolele: -51.02.Administrație: 61.02; ISU: 66.02 Sănătate: 67.02. Bibliotecă, 68.02. Asistență socială, 
68.57. Indemnizații, 74.02 Salubritate, numai pentru cheltuieli de personal.  
       Se propune rectificarea bugetului local al  UAT Ramnicelu atat la partea de  venituri cat si la partea 
de cheltuieli  cum urmeaza; 
    Totalul veniturilor pe anul 2021 va fi de 13 995 000 lei iar cheltuielile vor fi de 13 995 000 lei.  
    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 

 



R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA RAMNICELU 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROIECT DE HOTĂRARE 

privind aprobarea măsurilor necesare pentru 
interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a deșeurilor sau gestionării neconforme  

cu ierarhia deșeurilor 
 

 Consiliul local al comunei Ramnicelu, judetul Buzau avand in vedere: 
-referatul de aprobare al primarului comunei, inregistrata sub nr. 4485/17.09.2021; 
-avizul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local,  
-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului inregistrat 
sub nr. 4493/17.09.2021; 
-prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, 
- prevederile art. 129 alin.(7), lit. i) și lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 In temeiul art. 196 alin. (1)  lit. ,,a.. si art. 139 alin.(1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez: 
 

PROIECT DE HOTĂRARE: 
 Art.1. -Se aprobarea măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a 
deșeurilor sau gestionării neconforme cu ierarhia deșeurilor, expus în anexa nr. 1 care face parte 
integrabntă din prezenta hotarare. 
           Art.2.(1)-Constituie contravenții potrivit art. 61, alin. (1), lit. a) și b) din O.U.G. nr. 92/2021 si se 
sancționează cu amenzi încălcarea măsurilor stabilite conform prezentei hotărari. 
          (2). Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) și (2) se realizează de 
către persoanele din cadrul compartimentelor de specialitate ale primarului comunei , împuternicite în 
acest sens de primar. 
 Art.3.-Primarul comunei va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, cu sprijinul 
compartimentelor de specialitate, iar secretarul  general al comunei o va aduce la cunostinta publica si o 
va comunica autoritatilor și instituțiilor interesate. 
 
                 Inițiator 
                 Primar,                                                                 Avizat pentru legalitate 
           Dumitru Stanciu                                                      Secretar general al comunei 
                                                                                          Nicolae Hoțescu 
 
 
      Înregistrat în Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local Ramnicelu pe 
anul 2021, sub nr. 49 din data de 17.09.2021. 
 
 
 
 



Județul Buzău 
Comuna Râmnicelu 
PRIMAR 
Nr. 4485 din 17.09.2021 
 

Referat de aprobare 
la proiectul de hotarare privind aprobarea măsurilor necesare pentru 

interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a deșeurilor sau gestionării neconforme cu ierarhia 
deșeurilor 

 
 
      Prin proiectul de hotărare se propune aprobarea instituirii de măsuri necesare pentru interzicerea 
abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deșeurilor, în aria de competență a unității 
administrativ-teritoriale Ramnicelu. 
Conform art. 60 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 92/2021:  
(2)  Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale municipiului 
Bucureşti aprobă, prin hotărâri ale consiliului local/judeţean/general, măsurile necesare pentru interzicerea 
abandonării, aruncării necontrolate a deşeurilor sau gestionării neconforme cu ierarhia deşeurilor. 
Se constată, o totală indisciplină a gestionării deșerilor pe raza comunei, atat din partea persoanelor fizice 
cat și a persoanelor juridice. 
 Cu toate măsurile luate de administrația publică locală, prin inființarea serviciului public de salubritate, a 
punerii la dispoziția locuitorilor a autogunoierei prin care în baza unui program bine stabilit se preia 
gunoiul menajer în toate satele componente comunei, a instalării containerelor pentru colectarea 
deșeurilor, sunt multe gospodării care nu-și gestionează legal gunoiul provenit din activitățile desfășurate 
în curți și grădini. 
         Printr-un proiect finanțat de Ministerul Mediului, a fost data în folosință Platforma de gunoi de grajd 
a comunei, pentru ca toți crescătorii de animale să-și depună gunoiul de grajd în condiții de siguranță a 
protecției mediului. 
         Astfel, prin măsurile stabilite în cadrul Planului de măsuri, este stabilită necesitatea încadrării în 
dispozițiile stabilite de normele europene in vigoare. 
 
 
 
 

 
Primar, 

Dumitru Stanciu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Județul Buzău 
Primăria Ramnicelu 
Compartiment urbanism 
 
 
 

RAPORT 
La proiectul de hotărare privind aprobarea măsurilor necesare pentru 

interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a deșeurilor sau gestionării neconforme cu ierarhia 
deșeurilor 

 
 
       Proiectul de hotărare supus dezbaterii în ședința Consiliului local Ramnicelu propune aprobarea 
măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a deșeurilor sau gestionării 
neconforme cu ierarhia deșeurilor pe raza comunei Ramnicelu. 
Proiectul de hotărare în cauză este legal și oportun, avand în vedere prevederile Ordonanței de Urgentă a 
Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, conform căruia, administrația publică locală aprobă 
prin hotărare de consiliu local, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a 
deșeurilor sau gestionării neconforme cu ierarhia deșeurilor. 
 Măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a deșeurilor sau gestionării 
neconforme cu ierarhia deșeurilor se referă la: 
-modul de gestionare a deșeurilor pe raza comunei Ramnicelu: 
-Obligațiile persoanelor fizice și juridice producătoare de deșeuri municipale, deșeuri din construcții, 
deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), deșeuri biodegradabile și deșeuri voluminoase. 
-sancțiuni aplicabile în cazul necespectării măsurilor. 
    Față de cele expuse mai sus, în temeiul în termeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit.(b) din O.U.G. nr. 
57/2019 Codul administrativ, supunem spre adoptare în ședința ordinară a Consiliului local Ramnicelu 
proiectul de hotărare privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării 
necontrolate a deșeurilor sau gestionării neconforme cu ierarhia deșeurilor pe raza comunei Ramnicelu. 
 
 
 
 

Întocmit 
pentru 

Compartiment urbanism 
Nicolae Ionut-Florin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Județul Buzău                                                                                                        Anexa nr. 1 
Consiliul local Ramnicelu                                                                      la H.C.L. Nr……/29.09.2021 
 
 
Aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate 

a deșeurilor sau gestionării neconforme cu ierarhia deșeurilor 
 
Art.1). Gestionarea deşeurilor pe raza administrativ-teritorială a comunei Ramnicelu, judeţul Buzău, se 
face conform sistemului adoptat de Consiliul Local al comunei Ramnicelu.  
Art.2). Deşeurile menajere sunt gestionate şi eliminate conform Contractului de delegare a gestiunii 
încheiat cu operatorul economic desemnat în acest sens, conform legislaţiei în vigoare.  
Art.3). Colectarea deşeurilor menajere se face în conformitate cu prevederile din Contractul de delegare 
a gestiunii serviciului de salubrizare încheiat cu operatorul economic de servicii de salubrizare.  
 
Art.4. Persoanele fizice de pe raza comunei Ramnicelu au următoarele obligaţii:  
-Să încheie contracte de prestării servicii cu operatorul economic care a fost desemnat ca operator de 
salubrizare pe raza teritorială a comunei Ramnicelu, judeţul Buzău.  
-Să colecteze selectiv deşeurile menajere, în recipienţii din dotare, neamestecate cu alte tipuri de deşeuri, 
precum deşeuri biodegradabile (iarbă, crengi etc.), deşeuri de construcţii, DEEE (deşeuri de echipamente 
electrice şi electronice), deşeuri de grajd, animale moarte etc.  
-Să preselecteze deşeurile generate şi să le depună în recipenţii puşi la dispoziţie de operatorul de serviciu.  
-Să nu abandoneze sau să arunce deşeurile menajere pe străzi, trotuare, parcuri, locuri de joacă, drumuri 
agricole, câmpuri virane, albii de râu sau pâraie etc.  
-Să sesizeze organele competente din cadrul Primăriei comunei Ramnicelu cu privire la abandonarea sau 
aruncarea deşeurilor de către persoane fizice şi/sau juridice în locuri nepermise.  
 
Art.5). Persoanele juridice de pe raza comunei ramnicelu au următoarele obligatii:  
-Să sesizeze organele competente din cadrul Primăriei comunei Ramnicelu cu privire la abandonarea sau 
aruncarea deşeurilor de către persoane fizice şi/sau juridice în locuri nepermise.  
-Să încheie contracte de prestării servicii cu operatorul economic care a fost desemnat ca operator de 
salubrizare pe raza teritorială a comunei Ramnicelu, judeţul Buzău.  
-Să achite tarifele de colectare a deşeurilor .  
-Să amplaseze, la ieşirea din unitate, europubele sau coşuri pentru deşeuri menajere şi reciclabile, care vor 
fi utilizate de către clienţi  
-Să colecteze selectiv deşeuri de ambalaje, sticlă, metal, carton, plastic, pe care să le recicleze prin unităţi 
autorizate.  
-Să nu amestece deşeuri reciclabile şi din ambalaje cu deşeuri menajere.  
-Să nu abandoneze sau să arunce deşeurile menajere pe străzi, trotuare, parcuri, locuri de joacă, drumuri 
agricole, câmpuri virane, albii de râu sau pâraie etc.  
-Să sesizeze organele competente din cadrul Primăriei comunei Ramnicelu cu privire la abandonarea sau 
aruncarea deşeurilor de către persoane fizice şi/sau juridice în locuri nepermise.  
Art.6). Cu privire la deşeurile biodegradabile, persoanele fizice şi juridice de pe raza comunei Ramnicelu, 
au următoarele obligaţii:  
-Să colecteze selectiv deşeurile biodegradabile care se vor depozita în locuri potrivite din proprietatea 
peroounolor fizice şi juridice sau stabilite de adminilraţia publica. locală.  
-Să depoziteze deşeurile biodegradabile din câmpuri agricole pentru a se composta.  



-Să nu abandoneze sau să arunce deşeurile biodegradabile pe străzi, trotuare, parcuri, locuri de joacă, 
drumuri agricole, câmpuri virane, albii de râu sau pâraie etc.  
-Să sesizeze organele competente din cadrul Primăriei comunei Ramnicelu cu privire la abandonarea sau 
aruncarea deşeurilor biodegradabile de către persoane fizice şi/sau juridice în locuri nepermise.  
Art.7). Cu privire la deşeurile de constructii, persoanele fizice şi persoanele juridice de pe raza comunei 
Ramnicelu au următoarele obligaţii:  
-Să colecteze selectiv deşeurile de contrucţii, care se vor depozita în locuri potrivite din proprietatea 
persoanelor fizice şi juridice.  
-Deşeurile de construcţii vor sta depozitate în locuri potrivite din proprietatea persoanelor fizice şi jurdicie 
pe durata desfăşurării lucrărilor de construcţii, dar nu mai mult de 30 de zile.  
-Deşeurile de construcţii vor sta depozitate în aşa fel încât să asigure buna circulaţie a 
autovehiculelor/vehiculelor şi a pietonilor şi să nu degradeze terenuri aferente.  
-Deşeurile de construcţii se vor depozita, la final, în locuri stabilite de administraţia publică locală, după 
o prealabilă solicitare scrisă.  
-Să nu abandoneze sau să arunce deşeurile de construcţii pe străzi, trotuare, parcuri, locuri de joacă, 
drumuri agricole, câmpuri virane, albii de râu sau pâraie etc.  
1.Să sesizeze organele competente din cadrul Primăriei comunei Ramnicelu cu privire la abandonarea sau 
aruncarea deşeurilor de construcţii de către persoane fizice şi/sau juridice în locuri nepermise.  
Art.8). Cu privire la deşeurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), persoanele fizice şi 
persoanele jurdicie de pe raza comunei Ramnicelu au următoarele obligaţii:  
-Să colecteze selectiv deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), fără a le amesteca cu 
deşeuri menajere sau alte tiprui de deşeuri, care se vor depozita în locuri potrivite din proprietatea 
persoanelor fizice şi juridice, în vederea predării acestora - cu titlu gratuit - către operatorul de salubrizare 
al comunei Ramnicelu.  
-Să predea, respectiv să valorifice DEEE prin unităţi specializate.  
-Să nu abandoneze sau să arunce deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) pe străzi, 
trotuare, parcuri, locuri de joacă, drumuri agricole, câmpuri virane etc.  
Art.9). Cu privire la deşeurile de grajd şi deşeurile de animale, persoanele fizice şi persoanele jurdicie de 
pe raza comunei Ramnicelu au următoarele obligaţii:  
-Să colecteze selectiv deşeurile de grajd şi deşeurile de animale, care se vor depozita în Platforma de 
Gunoi de Graj a Comunei Ramnicelu, sau în locuri potrivite din proprietatea persoanelor fizice şi juridice.  
-Să depoziteze deşeurile de grajd şi deşeurile de animale în aşa fel încât să nu afecteze prin miros 
vecinătăţile, să nu polueze apele pluviale şi să le elimine pe câmp, ca îngrăşământ natural.  
-Să nu abandoneze sau să arunce deşeurile de grajd şi deşeurile de animale pe străzi, trotuare, parcuri, 
locuri de joacă, drumuri agricole, câmpuri virane etc.  
 

SANCŢIUNI 
Art.10). Nerespectarea de către persoanele fizice şi persoanele jurdice a măsurilor stabilite în prezenta 
hotărâre constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment sau cu amendă contravenţională, după 
cum urmează:  
a. Pentru persoanele fizice:  
-Amendă contravenţională de la 100 lei - 500 lei - încălcarea măsurilor stabilite la art. 4, art. 6-art. 9.  
b. Pentru perosanele jurdice:  
-Amendă contravenţională de Ia 300 lei - 1.000 lei - încălcarea măsurilor stabilite la art. 5 -art. 9.  
Art.11. (1) Produsele/bunurile care fac obiectul contravenţiei sau care au fost folosite la săvârşirea 
contavenţiei, precum şi lucrurile/bunurile dobândite prin săvârşirea contravenţiei sunt supuse confiscării. 



(2) Contravenientul va suporta contravaloarea operaţiunilor de ridicare a deşeurilor şi de igienizare a 
locului în care s-a constatat contravenţia.  
Art.12. Despăgubirile concrete pricinuite domeniului public şi privat vor fi stabilite pentru fiecare caz în 
parte, luând în considerare devizele de lucrări întocmite pentru lucrările necesare remedierii pagubei.  
Art.13. Atât persoanele fizice, cât şi persoanele juridice sunt obligate să prezinte organelor de control 
documentele de identificare.  
Art.14. În cazul contravenienţilor pentru care s-a stabilit sancţiunea amenzii, agentul constatator, odată 
cu constatarea, aplică şi sancţiunea, iar dacă este cazul, stabileşte despăgubirea pe baza tarifelor aprobate 
şi ia măsurile legale de ridicare, în vederea conifscării bunurilor sau produselor care fac obiectul 
contravenţiei, făcând menţiunile corespunzătoare în procesul-verbal întocmit.  
Art.15. Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei prin care s-a aplicat sancţiunea amenzii 
contravenţionale, se poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia, la judecătoria 
Ramnicu Sărat.  
 
 

DISPZOZIŢII FINALE 
 
Art.16). Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.  
Art.17). Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-
verbal de constatare a contravenţiei jumătate din cuantumul amenzii aplicate, agentul constatator făcând 
menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.  
Art.18). Aplicarea sancţiunilor din prezenta hotărâre se va face de către primar şi perosanele împuternicite 
în acest sens.  
 

Intocmit 
Compartiment urbanism 

Nicolae Ionut-Florin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
Comuna Râmnicelu 

PRIMAR 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind stabilirea unei suprafețe de teren in vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte provenite 

din activitățile de construcții si demolări de pe raza comunei Râmnicelu, Județul Buzău 
 
Primarul comunei Râmnicelu, Judeţul Buzău, avand în vedere: 
-referatul de aprobare al primarului comunei Ramnicelu, în calitatea sa iniţiator, înregistrat sub nr. 
4484/17.09.2021:  
-raportul de specialitate al compartimentului urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Ramnicelu înregistrat sub nr. 4492/17.09.2021:  
-avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local Râmnicelu 
 -O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor,  
-prevederile art.129 alin.2 lit. d) si alin.(7) lit. i), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare  
-In baza art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare  
 

HOTĂRĂŞTE : 
       Art.1.(1) Se aprobă ca suprafața de teren de 500 mp situată în extravilanul comunei Ramnicelu, teren 
neproductiv, să fie utilizată pentru depozitarea temporară a deșeurilor inerte provenite din activitățile de 
construcții și demolări.  
(2) Suprafața de teren prevazută la alin.1 este identificată conform schiței prevazută în anexa nr.1, parte 
integrantă la prezenta hotărâre, amplasată în tarlaua nr. 18, categoria de folosinta, neproductiv. 
       Art.2 (1) Deșeurile inerte generate din activități de construcții și demolări, care pot fi stocate temporar 
sunt: beton, fracții separate de beton, pământ și pietre, resturi de balast, sticlă, cărămizi, ţigle și materiale 
ceramice inclusiv pământ excavat din diferite amplasamente, fără conținut de substanțe periculoase.  
       (2) Deșeurile inerte rezultate din activităţile de construcţii şi demolări de pe raza comunei Ramnicelu 
vor fi utilizate ca material de umplutură/rambleiere la ravene, făgașe şi torenţi (forme de eroziune de 
suprafață), reabilitare, consolidare a drumurilor din comună.  
       Art.3).Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insarcinează viceprimarul comunei.  
       Art.4). Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general al UAT: Instituţiei Prefectului 
– Judeţul Buzău pentru verificarea legalităţii, Primarului comunei Ramnicelu, Compartimentelor 
interesate şi se va aduce la cunoştinţa publică prin afișare în monitorul official local, la dresa 
www.rimnicelu.ro   
 
                   Inițiator 
                    Primar,                                                                                Avizat pentru legalitate 
             Dumitru Stanciu                                                                      Secretar general al comunei 
                                                                                                                    Nicolae Hotescu  
 
      Înregistrat în Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local Ramnicelu pe 
anul 2021, sub nr. 50 din data de 17.09.2021. 



Județul Buzău 
Comuna Râmnicelu 
PRIMAR 
Nr. 4484/17.09.2021 

 
Referat de aprobare 

la proiectul de hotarare privind stabilirea unei suprafețe de teren in vederea depozitării temporare a 
deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții si demolări de pe raza comunei Râmnicelu, 

Județul Buzău 
 

 
     Prin proiectul de hotărare se propune aprobarea unei suprafețe de teren in vederea depozitării 
temporare a deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții si demolări de pe raza comunei 
Râmnicelu, Județul Buzău. 
Conform art. 17 alin.(5) din O.U.G. nr. 92/2021: 
     ”Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, 
subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară ale acestora, după caz, au următoarele obligaţii: 
-Lit. ”m”: să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze activitatea de colectare a deşeurilor provenite de 
la lucrări pentru care nu este necesară emiterea unei autorizaţii de construire/desfiinţare potrivit art. 11 
din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Lit. (n) să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze activitatea de colectare a deşeurilor provenite de 
la lucrări de construcţii abandonate pe teritoriul lor administrativ. 
       Avand în vedere aceste obligații, propun consiliului local aprobarea unei suprafețe de teren in 
vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții si demolări de 
pe raza comunei Ramnicelu, suprafață situate în Tarlaua nr. 18. 
       Tarlaua nr. 18 este situata în curbura pe care o face raul Ramnicu Sărat, în partea de vest a satului 
Știubei, acolo unde eroziunea malului, risca să producă inundații, generate de ploi abundente.  
 
 
 
 

Primar, 
Dumitru Stanciu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Județul Buzău 
Primăria Ramnicelu 
Compartiment agricol 
 
 
 

RAPORT 
La proiectul de hotărare privind stabilirea unei suprafețe de teren in vederea depozitării 
temporare a deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții si demolări de pe 

raza comunei Râmnicelu, Județul Buzău 
 

 
 
       Proiectul de hotărare supus dezbaterii în ședința Consiliului local Ramnicelu propune 
aprobarea proiectul de hotarare privind stabilirea unei suprafețe de teren in vederea 
depozitării temporare a deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții si demolări 
de pe raza comunei Râmnicelu, Județul Buzău 
        Proiectul de hotărare în cauză este legal și oportun, avand în vedere prevederile 
Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, conform 
căruia, administrațiile publice locale au obligația punerii la dispoziția producătorilor de 
deșeuri provenite din activitățile de construcții si demolări de pe raza comunei, a unui teren 
pentru depozitarea și reciclare a acestor deșeuri. 
        Terenul propus pentru depozitarea deșeurilor provenite din constructii și demolări, 
este situate în tarlaua nr. 18, categoria de folosință neproductiv, fiind amplasat in partea de 
vest a satului Stiubei, acolo unde apa Ramnicului a erodat masiv malurile. 
         Față de cele expuse mai sus, în temeiul în termeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit.(b) 
din O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ, supunem spre adoptare în ședința ordinară a 
Consiliului local Ramnicelu proiectul de hotărare privind stabilirea unei suprafețe de teren 
in vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții 
si demolări de pe raza comunei Râmnicelu, Județul Buzău 
 
 

Compartiment agricol 
Inspector 

Coman Gica  
 

 
 
 


