ROMÂNIA
Jude ul Buz u
Consiliul local Râmnicelu

Nr. 4644/29.09.2021

Proces verbal
încheiat la data de 29 Septembrie 2021
edi a di a a Consiliului Local Râmnicelu
edin a ordinar a Consiliului local Râmnicelu, a fost convocat în baza
Dispozi iei primarului nr. 119/20.09.2021.
Secretarul general anun situa ia prezen ei consilierilor, edin a fiind statutar .
Din totalul de 15 consilieri, sunt prezen i 12: Lipsesc domnii consilieri locali:
Lep datu Nicu: Dumitrache Ciprian-Costel i Alexandru Titu.
Participa la sedinta si delegatul satesc, doamna Coman Maria.
Domnul Dumitrache Vasile - Pre edintele de edin ales, deschide lucr rile
edin ei ordinare. Secretarul general d citice procesului verbal al edin ei din luna
august anul curent, pe care-l supune spre aprobare.
Nefiind obiec iuni pe marginea con inutului acestuia, procesul-verbal este
aprobat de consiliul local în forma în care a fost întocmit.
Este prezentat proiectului ordinii de zi propus de primarul comunei, precum i
pentru proiectele de hot rari care îndeplinesc condi iile de form i fond, inclusiv
avizele comisiilor de specialitate, dup cum urmeaz :
1)-Proiect de hot rare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021.
a)-Avizat: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico- cia , b ge fi a e, ad i i a ea d e i i
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2)-Proiect de hot rare privind m surile necesare pentru interzicerea abandon rii,
arunc rii necontrolate a de eurilor sau gestion rii neconforme cu ierarhia de eurilor.
-Avizat: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico- cia , b ge -fi a e,
ad i i a ea d e i i i a a c
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, ba i , g
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3)-Proiect de hot rare privind aprobarea unor m suri pentru depozitarea de eurilor
rezultate din construc ii i demol ri.

-Avizat: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico- cia , b ge -fi a e,
ad i i a ea d e i i i a a c
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4). ntreb ri, interpel ri, peti ii i inform ri. Diverse.
Ordinea de zi este aprobat cu majoritate.
Se trece la prezentarea proiectul de hot rare privind aprobarea rectific rii
bugetului local pe annul 2021. Pe marginea proiectului de hot rare au loc
urm toarele lu ri de cuvant.
-Stanciu Dumitru – primar: A a cum s-a cerut în consiliu local, se propune în
rectificarea de buget, alocarea unor sume de bani din capitolele unde nu au fost
cheltui i pan la acest data, pentru lucr ri de infrastructur . Este vorba de 180.000
lei, care va fi folosit pentru asfaltarea unor str zi, suma fiind insuficient , deoarece
lucrarea este în valoare de 400.000 lei. Prin în elegere cu executantul lucr rii s-a
admis ca restul de bani s -i primeasc din bugetul anului viitor. Conform
Programului national de redresare i rezilien , Jude ul Buz u are aloca i pentru
fiecare comun în jur de 400 miliarde lei vechi, în care trebuie s se încadreze cel
mult dou proiecte de finan are mari. Comuna noastr are un proiect de reabilitarea
a tuturor strazilor i drumurilor comunale neasfaltate, atat din satul Ramnicelu cat i
din celelalte sate.
-Dumitrache Vasile: pre edinte de edin : vreau s tiu, dac din ace ti bani în sum
de 180.000 lei se vor asfalta i str zile Timotei i Betania, precum i dac lucr rile
vor începe imediat dup aceast rectificare de buget. Deasemenea, dac este posibil,
s se aloce bani i pentru înlocuirea becurilor arse la sistemul de iluminat public.
-Burlacu F nel-viceprimar: Domnul Dumitrache Vasile situa ia înlocuirii becurilor
este rezolvat . La acest data, toare becurile arse au fost înlocuite i nu exist nicio
strad far iluminat public.
-Ion Alecu – consilier local: dac se mai g sesc fonduri în buget, pentru c este mare
nevoie de extindere cu camere de supraveghe, deoarece au luat amploare s var irea
de fapte antisociale, comise mai ales a tinerilor de etnie rom . S-a ajuns la insulte i
înjur turi adresate oamenilor b trani i chiar loviri. Este inadmisibil ce se întampl .
-Dumitrache Vasile – pre edinte de edin : putem ini ia un proiect de hot rare
pentru extinderea re elei de camera de supraveghere.
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ntrunind cvorumul legal (majoritatea absoluta) este adoptat hot rârea
Consiliului local Râmnicelu nr. 38/2021 privind rectificarea bugetului local pe annul
2021.

Se trece la urm torul proiect al ordinii de zi, proiect de hot rare privind aprobarea
m surile necesare pentru interzicerea abandon rii, arunc rii necontrolate a
de eurilor sau gestion rii neconforme cu ierarhia de eurilor.
L i de c a :
-Coman Maria-delegat s tesc: cu toate eforturile f cute în satul Fotin de men inere
a cur eniei, cet enii arunc în continuare gunoiul peste tot. Trebuie amenda i toti
cei care arunc gunoiul pe domeniul public.
-Dumitrache Vasile – pre edinte de edin : s fie confiscate utilajele celor care sunt
depista i c au aruncat gunoiul pe domeniul public.
-Ibri Marian-consilier local: s se creeze un loc unde s se colecteze toate PET-urile
Nefii d di c ii, e ece a :
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ntrunind cvorumul legal (majoritatea absolut ) este adoptat hot rârea
Consiliului local Râmnicelu nr. 39/2021 privind aprobarea m surilor necesare pentru
interzicerea abandon rii, arunc rii necontrolate a de eurilor sau gestion rii
neconforme cu ierarhia de eurilor.
Se trece la urm torul proiect al ordinii de zi, respectiv, Proiect de hot rare
privind aprobarea unor m suri pentru depozitarea de eurilor rezultate din construc ii
i demol ri.
L i de c a :
-Dumitrache Vasile- pre edinte de edin : care este loca ia unde se va pune
de eurile din construc ii i demol ri? Trebuie luate m suri împotriva celor care
arunc gunoaiele.
-Stanciu Dumitru – primar: am stabilit ca toate de eurile din construc ii sau
demol ri, precum i p nant, s se dupun în zona satului tiubei, acolo unde apa
Ramnicului a erodat masiv malurile.
Ne aifii d di c ii, e ece a :
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Întrunind cvorumul legal (majoritatea absolute) este adoptat hot rârea
Consiliului local Râmnicelu nr. 40/2021 privind aprobarea unor m suri pentru
depozitarea de eurilor rezultate din construc ii i demol ri.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi, ntreb ri, interpel ri, peti ii i inform ri.
-Dumitrache Vasile: dou întreb ri: cand se va putea bran a la re eaua electric cei
care i-au construit case în noul cartier din satul Ramnicelu: i dac dosarele pentru
rechizite colare sunt aprobate.

-Stanciu Dumitru – primar: Re eaua electrioc a fost predat la Electrica. Ei decid
acum bran area la re eaua electric . Dosarele pentru acordarea ajutoarelor de
rechizite sunt în lucru.
Diverse.
-Este supus aprob rii, cererea numitei Ivan Anica din satul Ramnicelu, care solicit
acordarea unui ajutor de urgen , pentru înmormantarea fiicei sale. Nu are nici un
venit. Consiliul local aprob un ajutor de urgen în valoare de 1000 lei.
Nemaifiind probleme la ordinea de zi, pre edintele de edin declara închise
lucr rile edin ei ordinare.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul process-verbal.
Pre edinte de edin
Dumitrache Vasile

ntocmit
Secretar general al comunei
Nicolae Ho escu

