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Judeţul Buzău                                                                               Nr. 4423/18.07.2022 
Comuna Râmnicelu  

Secretar general  
 

 

 

Stimate domnule consilier local:……………………………….. 

 

       În temeiul art. 133-(1) lit.(a), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul Comunei Ramnicelu 

vă invită la şedinţa ordinară a consiliului local care va avea loc în Sala  consiliului local din 

Strada Ceauşu Nr. 428 A în data de  27.07.2022, la ora 10,00, cu următoarea ordine de zi: 

a)-Depunerea jurămantului de credință de către domnul Șerban Dorin – în calitate de consilier 

local al Comunei Ramnicelu, Județul Buzău.  

b)-Proiect de hotărare cu privire la completarea unei comisii de specialitate din cadrul 
Consiliului local Râmnicelu, Județul Buzău. 
Spre avizare: Comisiei pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea 
ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 
c)-Proiect de hotărare privind aprobarea Raportului pentru activitatea desfasurata de 
asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I – 2022. 
-Spre avizare: Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca si protecţie socială, 
activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport. 
d)-Proiect de hotărare privind Planul Local de Acțiune, de incluziune a cetățenilor români 
apartinând minorității rome, pentru perioada iulie-decembrie 2022. 
-Spre avizare: Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca si protecţie socială, 
activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport 

e)-Proiect de hotarare privind aprobarea unui împrumut din bugetul local, Serviciului 
public local ”Consiliul local Ramnicelu – Serviciul apă” 
Spre avizare: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 
administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie comunală, 
protecţia mediului, servicii. 
f).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse. 
 

 

 

Cu deplină colegialitate, 

Secretar general al comunei 
Nicolae Hoțescu 

Nota: Rog Presedintii Comisiilor de specialitate sa convoace sedintele de lucru. 
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ROMANIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

Comuna Ramnicelu 

PRIMAR 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
cu privire la completarea unei comisii de specialitate din cadrul 

Consiliului local Râmnicelu, Județul Buzău 

 

Primarul Comunei Râmnicelu, Judeţul Buzău, având in vedere: 
-validarea mandatului de consilier local a domnului Șerban Dorin, ales pe listele Partidului Mișcarea Populară,   
-prevederile art. 124 din O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ, modificat și completat. 
-Hotararea Consiliului local Ramnicelu Nr. 50/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local al Comunei Râmnicelu, Judeţul Buzău pentru principalele domenii de activitate 
-raportul de specialitate nr. 3597 din 16.07.2021 întocmit de Secretarul general al Comunei Ramnicelu; 
            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 completarea componenţei Comisiei de specialitate Nr. 2, respectiv, 

Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor prin cooptarea ca membru al comisiei 

a domnului Șerban Dorin – validat în calitate de consilier local din partea Partidului Mișcarea 

Populară. 

              Art.2).-Componența comisiei de specialitate, pentru administraţie publică locala, 

juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor completată, este expusă în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărare. 

             Art.3). Prezenta hotarare se va comunica prin grija secretarului general al comunei, 

Institutiei Prefectului-judetul Buzau, Primarului comunei Ramnicelu, consilierilor locali, si va 

fi facută public in format electronic pe site-ul institutiei la adresa www.rimnicelu.ro . 

 

                   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 sub nr. 24 din data de 18.07.2022 
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Consiliul local Ramnicelu 

Anexa Nr. 1 la H.C.L. nr. 23/26 Iulie 2022 

 

 

Componența 
Comisiei de specialitate, pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, 
apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 

 

 

 

Comisia Nr. 2) 
 Comisia de specialitate pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, 
apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor - formata 

din 5 membrii: 
 

1-Musat Nicolaie - PSD 
2-Dumitrica Costel - PSD 
3-Burlacu Fanel - PNL 
4-Șerban Dorin - PMP 
5-Ibrisi Marian – PMP  
 
 
 
 
 
 
           Președinte de ședință 

                  Ibriși Marian                                         Secretar general al comunei  

                                                                                           Nicolae Hoțescu  
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Județul Buzău                                                                          Nr. 4425/18.07.2022 

Comuna Ramnicelu 

       Primar 

 

 

 

Referat de aprobare 
al proiectului de hotărare cu privire la completarea unei comisii de specialitate 

din cadrul Consiliului local Ramnicelu, Județul Buzău 

 

 

     Comisia de specialitate, pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, 

apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, este 

incompletă, ca urmare a pierderii calității de consilier local a domnului Vasile Grigore, 

membru al acestei comisii. 

     Locul în această comisie, îi revine grupului de consilieri locali reprezentanți ai Partidului 

Mișcarea Populară, conform organizării comisiilor de specialitate ale consiliului local 

aprobate prin –Hotararea Consiliului local Ramnicelu Nr. 50/2020 privind organizarea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei Râmnicelu, Judeţul Buzău pentru 

principalele domenii de activitate. 

     Locul vacant în cadrul consiliului local a fost ocupat de domnul Șerban Dorin, validat de 

către Judecătoria Ramnicu Sărat în dosarul cu nr. 2665/287/2022 din data de 15 iulie 2022. 

     Ca urmare, solicit aprobarea cooptarea domnului Șerban Dorin, consilier din partea 

Partidului Mișcarea Populară, în Comisia de specialitate, pentru administraţie publică locala, 

juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor. 

 

 

 

 

 

Primar, 

Dumitru Stanciu 
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Județul Buzău 

Comuna Ramnicelu 

Secretar general 

Nr. 4431/18.07.2022 

  

 

 

Referat 
La proiectul de hotărare cu privire la completarea unei comisii de specialitate 

din cadrul Consiliului local Ramnicelu, Județul Buzău 

 

 

     Conform Hotărarii Consiliului local Ramnicelu Nr. 50/2020 privind organizarea comisiilor 

de specialitate ale Consiliului local al Comunei Râmnicelu, Judeţul Buzău pentru principalele 

domenii de activitate, Comisia de specialitate, pentru administraţie publică locala, juridică si 

de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor este formată din 5 membrii de bază. 

      Prin Ordinul Prefectului – Județului Buzău nr. 436 din 12.07.2022 s-a constatat încetarea 

de drept, înaintea expirării duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Vasile 

Grigore, în cadrul Consiliului local al Comunei Ramnicelu, Județul Buzău, care era membru 

în acestă comisie. 

      Se contată faptul că comisia de specialitate a ramas incompletă, ca urmare a pierderii 

calității din funcția de consilier local a domnului Vasile Grigore. Locul în comisia respectivă, 

revine, conform altgoritmului politic Partidului Mișcarea Populară. 

       Judecătoria Ramnicu Sărat, prin Încheierea de ședință din data de 15.07.2022 pronunțată 

în dosarul cu nr. 2665/287/2022 a soluționat cererea de validare a mandatului de supleant în 

persoana domnului Șerban Dorin, membru al Partidului Mișcarea Populară. 

         Drept urmare, propunerea de cooptare a domnului Șerban Dorin, în această comisie, se 

justifică, fiind în concordanță cu prevederile legale în vigoare. 

 

 

 

 

 

Secretar general al comunei 

Nicolae Hoțescu 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA RAMNICELU 

PRIMAR 
 

PROIECT DE HOTARARE 
pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai 

persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I - 2022 
 
PRIMARUL COMUNEI RAMNICELU, JUDETUL BUZĂU, 
-Vazand raportul privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu 

handicap grav pentru perioada semestrului I - 2022; 

-Avand in vedere prevederile art. 40 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată; 

-Avand in vedere prevederile art.29 alin.(1) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată; 

            In temeiul art. 36 alin. 6 lit. „a” pct. 2, art. 45(1) şi art. 115 alin.1) lit.b) din Legea 

administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, iniţiază prezentul,  

 

PROIECT DE HOTARARE; 
 

Art. 1). – Se aproba Raportul privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai 

persoanelor cu handicap grav pentru perioada Ianuarie 2022 – Iunie 2022, prezentat în anexa, 

care face parte integranta din prezenta. 

Art. 2). – Prezenta se comunica prin intermediul secretarului general al comunei, Institutiei 

Prefectului – Judetul Buzău, Compartimentului asistenta sociala si va fi afisata pe site-ul 

institutiei. 

 

                            Initiator 

                             Primar,                                                       Avizat pentru legalitate, 

                      Dumitru Stanciu                                            Secretar – Nicolae Hoţescu 

 

 

      Înregistrat în Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local 
Ramnicelu pe anul 2022, sub nr. 25 din data de 17.07.2022 
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JUDEŢUL BUZĂU 
PRIMARIA RÂMNICELU 

Compartiment Asistenţă socială 
Nr. 4433 din 18.07.2022 

 

RAPORT 
privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor 

cu handicap grav pentru semestrul I - 2022 
 
 În conformitate cu prevederile art. 40 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, 

Compartimentul de Asistenta Sociala a comunei Râmnicelu trebuie sa controleze periodic 

activitatea asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport Consiliului Local. 

Potrivit art.29 alin.(1) din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, raportul conţine cel puţin 

următoarele: informaţii cu privire la dinamica angajării asistenţilor personali, informaţii 

privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de 

odihnă, informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi, numărul de controale 

efectuate şi problemele sesizate. 

 Faţă de prevederile legale mai sus menţionate, vă aduc la cunoştinţă următoarele: 

 
Cu privire la dinamica angajării asistenţilor personali: 
 La sfârşitul semestrului I - 2022, în cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala a comunei 

Rîmnicelu, figurau ca angajaţi un număr de 19 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap 

grav şi 24  indemnizaţii lunare plătite pentru persoana cu handicap grav. 

 Pe parcursul semestrului I – 2022, Compartimentului de Asistenta Sociala, înregistra 5 ieşiri 

(deces) si 3 intrari (angajari), astfel că, în evidenţă, la data de 30 Iunie 2022, se mai aflau 17 

asistenţi personali. 

    Aceiaşi situaţie se înregistrează şi la îndemnizaţii lunare pentru persoane cu handicap, au 

intrat în cursul semestrului 1 indemnizaţie, și au iesit 1 indemnizatii, iar la finele lunii iulie 

2022, înregistrându-se 24 indemnizaţii platite.  

                Pe intreg semestrul I - 2022, s-au plătit salariile asistenţilor personali în sumă de 

273 mii lei aici fiind incluse drepturile acordate pentru asistenții personali ai persoanelor cu 

handicap și 210 mii lei îndemnizații de însoţitor. Suma totala platita în semestru I 2022 

pentru aceasta categorie bugetara s-a ridicat la 483 mii lei.  

 

 Cu privire la modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada 
concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a 
centrelor de tip respiro: 
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Asistenţii personali beneficiază pe parcursul anului de concediu de odihnă, perioadă în care 

angajatorul trebuie să asigure un înlocuitor asistentului personal aflat în concediu, iar în 

situaţia în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor, persoanei cu handicap grav i se 

acordă o indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului personal sau găzduirea într-

un centru de tip respiro. 

Pe teritoriul comunei Ramnicelu nu există însă un centru de tip respiro, astfel Compartimentul 

de Asistenta Sociala, a fost obligat de a plăti persoanei cu handicap grav o indemnizaţie 

echivalentă cu salariul net al asistentului personal. Pentru anul 2022, se va asigura plata acestei 

indemnizaţii atunci cînd asistenţii personali au solicitat concediu. 

De asemenea, asistenții personali au primit pană la acestă dată vouchere de vacanță. 

 

Referitor la numărul de asistenţi personali instruiţi: 
 

Conform dispoziţiilor art.38, lit.”a” din Legea nr.448/2006 privind protectia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, precum şi a 

art.29, alin.(1) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.448/2006 Compartimentul de Asistenta Sociala a comunei Ramnicelu  

a efectuat instruirea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav in regim propriu. 

Semestrial, fiecare asistent personal al persoanei cu handicap a prezentat raportul de 

activitate. 

   

Referitor la controalele efectuate asupra activităţii asistenţilor pesonali şi problemele 
sesizate: 
   

Un rol important al instituţiei noastre este de a monitoriza atribuţiile şi obligaţiile care le revin 

asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situaţiei acestora, 

astfel încât acestea să primească îngrijire specială la nivelul la care situaţia lor o cere, pentru 

satisfacerea întregului lanţ de nevoi fizice, personale, sociale şi spirituale ale lor. Indiferent de 

vârsta sau de handicapul cu care se confruntă acest segment social, el are dreptul fundamental 

la autodeterminare şi individualitate, pentru depăşirea condiţiei de handicap şi a reinserţiei 

sociale. Îngrijirile ce li se acordă permit persoanelor cu handicap grav să îşi valorifice 

potenţialul  fizic, intelectual, spiritual, emoţional şi social, în pofida handicapului de care 

suferă. 

În conformitate cu prevederile art. 40 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, 

Compartimentul de Asistenta Sociala a dispus efectuarea de controale periodice asupra 

activităţii asistenţilor personali în mai multe cazuri. 

 În urma acestor controale au fost evidenţiate: climatul familial, reţeaua socială / legătura cu 

comunitatea, situaţia economică, educaţia, condiţiile de locuit, nevoile medicale. Asistenţii 

personali au declarat pe proprie răspundere: 

- că prestează pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute 

în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul de recuperare pentru 
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copilul cu handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte 

cu handicap grav; 

- că tratează cu respect, bună credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu 

abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia; 

- că vor comunica D.G.A.S.P.C. Buzau şi Compartimentului de Asistenta Sociala, în 

termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare survenită în starea 

fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav şi alte situaţii de natură să 

modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege. 

         Scopul vizitelor la domiciliul persoanei cu handicap grav reprezintă un prilej unic şi 

eficient de informare, mediere şi consiliere referitor la noutăţile în domeniul social al 

persoanelor cu dizabilităţi, respectiv al serviciilor care pot fi accesate pe plan local. 

 

 

 
Intocmit 

Compartiment asistenta sociala 

Inspector superior 

Nicuta Alexandru 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA RÂMNICELU 

PRIMAR 

 

Nr. 4426 din 18.07.2022 
 
 
 
 
 

Referat de aprobare 
al proiectului de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de 

asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I - 2022 
 

 

          În conformitate cu prevederile art.40 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, 

Compartimentul de Asistenta Sociala a comunei Râmnicelu controlează periodic activitatea 

asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport Consiliului Local. 

          Vazand Raportul privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu 

handicap pentru perioada Ianuarie - iunie 2022 si avand in vedere prevederile art.40 alin.(2) 

din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, modificată şi completată, propun aprobarea de către Consiliul local al comunei 

Râmnicelu a proiectului de hotărâre privind aprobarea Raportului privind activitatea 
desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I - 2022, 

asa cum a fost prezentat de Compartimentul de asistenţă socială. 

 

 

 

 

 

Primar, 

Dumitru Stanciu 
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JUDEŢUL BUZĂU                                                                 Nr. 4448/17.07.2022 

PRIMĂRIA COMUNEI RÂMNICELU 

Compartiment asistenţă sociala 
 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de 
asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada  

ianuarie 2022 – iunie 2022 
 

 

 

 

                   Potrivit art.29 alin.(1) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, raportul conţine 

cel puţin următoarele: 

     - informaţii cu privire la dinamica angajării asistenţilor personali, informaţii privind modul 

în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă,  

      -informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi,  

       -numărul de controale efectuate şi problemele sesizate. 

Având în vedere prevederile art. 40 alin. 2 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata,  considerăm că proiectul de 

hotărâre este în concordanţă cu prevederile legale în materie şi avizăm favorabil proiectul de 

hotărâre mai sus menţionat. 

 

 

 

 

Inspector superior 

Nicuta Alexandru 
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ROMÂNIA 

Judeţul Buzău 

COMUNA RÂMNICELU 

PRIMAR 
 

-PROIECT DE HOTARARE- 
privind proiectul de hotarare privind aprobarea unui împrumut din bugetul local, 

Serviciului public local ”Consiliul local Ramnicelu – Serviciul apă” 
 

 Primarul comunei Râmnicelu, Judetul Buzau, având în vedere:  
-solicitarea Serviciului public ,”Consiliul local Ramnicelu – serviciul apă”de acordare a unui 
împrumut în sumă de 15.000 lei din bugetul local  
-referatul Consiliului local Ramnicelu – Serviciul apa inregistrat sub nr. 62 din data de 

17.07.2022, 
-referatul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului nr. 4436 din 18.07.2022, 
-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, initiez: 
 

-PROIECT DE HOTARARE- 
 
      Art.1). Se aproba acordarea unui împrumut din bugetul local pe annul în curs din capitolul 

”Gospodărie comunală” în valoare de 20.000 lei ”Consiliului local Ramnicelu – Serviciul 

apa”, pe durata anului fiscal 2022. 

       Art.2). Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, 

în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Ramnicelu, Prefectului judeţului Buzău şi 

se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet 

a institutiei la adresa www.rimnicelu.ro  

 

 

                  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 2022, sub nr. 26 din data de 18.07.2022 
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 Judeţul Buzău                                                                        Nr. 4428/18.07.2022 

Primăria Râmnicelu 

       Primar 
 

 

 

  

Referat de aprobare 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unui împrumut din bugetul local, Serviciului 

public local ”Consiliul local Ramnicelu – Serviciul apă” 
 
 
       Serviciul public local de apă, este un serviciu public cu statut juridic înființat sub 

autoritatea consiliului local Ramnicelu.  

       Conform legislației, bugetul aferent acestui serviciu public este constituit din taxe, 

sponsorizări sau alocații de la bugetul local. 

       Prin referatul înregistrat sub nr. 62 din data de 17 Iulie 2022, ”Consiliul local – Serviciul 

apă” solicită un împrumut în valoare de 20.000 lei, în vederea achitării facturilor de curent 

care sunt extrem de mari. 

         Solicitarea este motivată de faptul că la această dată în bugetul de venituri și cheltueli al 

serviciului care are statut juridic, nu se regasesc sumele necesare efectuării plăților către 

Electrica. 

        În bugetul local pe anul în curs, al autorității administrației publice locale, la capitolul 

Gospodărie comunală sunt prevăzute sume aferente unor cheltueli materiale. 

         Drept urmare, se poate aproba împrumutul cu suma de 20.000 lei, serviciului public 

”Consiliul local Ramnicelu-Serviciul apă”, cu condiția returnării acestuia pană la încheierea 

exercițiului bugetar pe anul în curs. 

         Avand in vedere cele expuse, solicit consiliului local adoptarea proiectului de hotarare. 

 

 

 

 

 

 

Primar, 

Dumitru Stanciu 
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ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

Consiliul Local Râmnicelu 

 

-PROIECT DE HOTĂRARE- 
privind aprobarea Planului local de acţiune pentru perioada iulie – decembrie 2022 în 

vederea aplicării Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor 
 

Consiliul local al comunei Râmnicelu, Judeţul Buzău, având în vedere; 

-expunerea de motive a primarului nr. 4427 din 18 Iulie 2022, 

-referatul expertului local pentru romi, înregistrat sub nr. 4439 din 18.07.2022 

-raportul de avizare al comisiei de specialitate a consiliului local, 

-Hotararea nr. 560 din 28 aprilie 2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de 

incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027 

      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, initiez: 

 
-PROIECT DE HOTARARE- 

           Art.1. Se aprobă Planul local de acţiune pentru anul 2022 în vederea aplicării Strategiei 

de îmbunătăţire a situaţiei cetatenilor romani de etnie roma, expus în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2. Secretarul general al comunei Rîmnicelu, va face publică prin afişare, va 

transmite autorităţilor şi persoanelor interesate prevederile prezentei hotărâri. 

 

                Inițiator 

                Primar 
            Dumitru Stanciu                                                     Avizat pentru legalitate 
                                                                                                Secretar general , 
                                                                                                 Nicolae Hoţescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Înregistrat în Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local 
Ramnicelu pe anul 2022, sub nr. 27 din data de 18.07.2022 
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Judeţul Buzău                                                                                 Nr. 4440/18.07.2022 

Primăria Rîmnicelu 

Compartiment integrare romi  
 

Referat 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului local de acţiune pentru perioada iulie – 

decembrie 2022 în vederea aplicării Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor 
 

     Prin Hotararea nr. 560 din 28 aprilie 2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului 

României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 

2022-2027 a adoptat principiile directoare pentru aplicarea Strategiei de imbunatatire a 

situaţiei romilor. 

       Scopul şi oboiectivele generale ale strategiei de Îmbunătăţirea situaţiei romilor din 

România, sunt următoarele: 

    1).Institutionalizarea obiectivelor politice asumate de Guvern în problematica romilor şi 

responsabilizarea autorităţilor publice centrale şi locale în aplicarea măsurilor concrete de 

imbunatatire a situaţiei cetăţenilor romani de etnie roma: 

    2. Sprijinirea formării şi promovării unei elite intelectuale şi economice din rândul romilor, 

care sa funcţioneze ca facilitator al politicilor de integrare socială şi de modernizare 

    3. Eliminarea stereotipurilor, prejudecatilor şi a practicilor anumitor funcţionari din 

instituţiile publice centrale şi locale, care încurajează discriminarea cetăţenilor romani de etnie 

roma fata de ceilalţi cetăţeni 

    4. Producerea unei schimbări pozitive în opinia publica în legatura cu etnia romilor, pe baza 

principiilor tolerantei şi solidarităţii sociale 

    5. Stimularea participării etniei romilor la viata economică, socială, educaţională, culturală 

şi politica a societăţii prin atragerea în programe sectoriale de asistenta şi dezvoltare 

comunitara 

    6. Prevenirea discriminarii instituţionale şi sociale a cetăţenilor romani de etnie roma în 

accesul acestora la serviciile oferite de societate 

    7. Asigurarea condiţiilor pentru garantarea de sanse egale pentru etnicii romi, în vederea 

atingerii unui standard decent de viata. 

      Grupurile ţintă sunt Cetăţenii de etnie romă, cu următoarele domenii sectoriale: 

Administraţie şi dezvoltare comunitara, Locuinţe, Securitate social, Sănătate, Economic, 

Protecţia copilului, Educaţie, Cultura şi culte, Comunicare şi participare civică. 

       Având în vedere faptul că la nivelul comunei Rîmnicelu, comunitatea romă reprezintă 

cam 50% din totalul locuitorilor, este necesar aprobarea Planului local de acţiune pentru annul 

2022, măsuri care pot fi puse în practică şi finalizate prin intermediul instituţiilor abilitate ale 

statului. 

        Propunerile pentru Planul de masuri este expus in anexa la proiectul de hotarare.         

 

                                          Expert local pentru romi 
                                              Fotache Gheorghe 
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Judeţul Buzău                                                         Nr. 1214/18.07.2022 

Comuna Râmnicelu 

  Primar 

 
 
 
 

Expunere de motive 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului local de acţiune pentru annul 2022 în 

vederea aplicării Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor 

 
 
        Domnilor consilieri, 
 
       Prin adresa nr. 8686 din 27.07.2022, Instituţia Prefectului – Judeţului Buzău, ne face 

cunoscut obligativitatea, pentru întocmirea şi aprobarea de către consiliul local a Planului local 

de măsuri privind aplicarea Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor pentru perioada 

rămasă pană la sfarsitul anului 2022. 

        Având în vedere faptul că la nivelul instituţiei primăriei funcţionează compartimentul de 

integrare romi, acesta luând contactul cu comunitatea locală de etnia romă, a problemelor cu 

care se confruntă aceasta, a fost întocmit acest plan care este supus discutării şi adoptării 

plenului consiliului local. 

        Planul propus pentru anul 2022, cuprinde o serie de iniţiative locale în ceea ce priveşte 

soluţionarea problemelor ce se  înregistrează în evoluţia socio-economică a comunităţii locale 

de romi, prin care se speră realizarea acestora, astfel încât, să se constate o îmbunătăţire a 

situaţiei comunităţii în perioada imediat următoare.  

        Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem spre aprobarea Consiliului local 

Rîmnicelu a proiectului de hotărâre iniţiat privind aprobarea Planului de măsuri pentru anul- 

2022, conform propunerilor din anexă. 
 
 

 
Primar, 

Dumitru Stanciu 

 

 

 

 

 


