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Proces verbal 
încheiat la data de 29 Septembrie 2021 

în şedinţa ordinară  a Consiliului Local Râmnicelu 
 
           Şedinţa ordinară a Consiliului local Râmnicelu, a fost convocată în baza 
Dispoziţiei primarului nr. 119/20.09.2021. 
   Secretarul general anunţă situaţia prezenţei consilierilor, şedinţa fiind statutară. 
   Din totalul de 15 consilieri, sunt prezenţi 12: Lipsesc domnii consilieri locali: 
Lepădatu Nicu: Dumitrache Ciprian-Costel și Alexandru Titu. 
          Participa la sedinta si delegatul satesc, doamna Coman Maria. 
          Domnul Dumitrache Vasile - Președintele de ședință ales, deschide lucrările 
ședinței ordinare. Secretarul general dă citice procesului verbal al şedinţei din luna 
august anul curent, pe care-l supune spre aprobare. 
       Nefiind obiecţiuni pe marginea conţinutului 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 și 
pentru proiectele de hotărari care îndeplinesc condițiile de formă și fond, inclusiv 
avizele comisiilor de specialitate, după cum urmează :   
1)-Proiect de hotărare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. 
a)-Avizat: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-
finanţe, administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, 
gospodărie comunală, protecţia mediului, secvicii. 
b)-Avizat:Comisia Comisiei pentru administraţie publică locala, juridică si de 
disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor 
c)-Avizat: Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca si protecţie 
socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport 
2)-Proiect de hotărare privind măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, 
aruncării necontrolate a deşeurilor sau gestionării neconforme cu ierarhia deşeurilor. 
-Avizat: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 
administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie 
comunală, protecţia mediului, secvicii. 
3)-Proiect de hotărare privind aprobarea unor măsuri pentru depozitarea deșeurilor 
rezultate din construcții și demolări.  



-Avizat: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 
administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie 
comunală, protecţia mediului, secvicii. 
4).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări. Diverse. 
    Ordinea de zi este aprobată cu majoritate.  
    Se trece la prezentarea proiectul de hotărare privind aprobarea rectificării 
bugetului local pe annul 2021. Pe marginea proiectului de hotărare au loc 
următoarele luări de cuvant. 
-Stanciu Dumitru – primar: Așa cum s-a cerut în consiliu local, se propune în 
rectificarea de buget, alocarea unor sume de bani din capitolele unde nu au fost 
cheltuiți pană la acestă data, pentru lucrări de infrastructură. Este vorba de 180.000 
lei, care va fi folosită pentru asfaltarea unor străzi, suma fiind insuficientă, deoarece 
lucrarea este în valoare de 400.000 lei. Prin înțelegere cu executantul lucrării s-a 
admis ca restul de bani să-i primească din bugetul anului viitor. Conform 
Programului national de redresare și reziliență, Județul Buzău are alocați pentru 
fiecare comună în jur de 400 miliarde lei vechi, în care trebuie să se încadreze cel 
mult două proiecte de finanțare mari. Comuna noastră are un proiect de reabilitarea 
a tuturor strazilor și drumurilor comunale neasfaltate, atat din satul Ramnicelu cat și 
din celelalte sate.  
-Dumitrache Vasile: președinte de ședință: vreau să știu, dacă din acești bani în sumă 
de 180.000 lei se vor asfalta și străzile Timotei și Betania, precum și dacă lucrările 
vor începe imediat după această rectificare de buget. Deasemenea, dacă este posibil, 
să se aloce bani și pentru înlocuirea becurilor arse la sistemul de iluminat public.  
-Burlacu Fănel-viceprimar: Domnul Dumitrache Vasile situația înlocuirii becurilor 
este rezolvată. La acestă data, toare becurile arse au fost înlocuite și nu există nicio 
stradă fară iluminat public. 
-Ion Alecu – consilier local: dacă se mai găsesc fonduri în buget, pentru că este mare 
nevoie de extindere cu camere de supraveghe, deoarece au luat amploare săvarșirea 
de fapte antisociale, comise mai ales a tinerilor de etnie romă. S-a ajuns la insulte și 
înjurături adresate oamenilor bătrani și chiar loviri. Este inadmisibil ce se întamplă.    
-Dumitrache Vasile – președinte de ședință: putem iniția un proiect de hotărare 
pentru extinderea rețelei de camera de supraveghere.  
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărare: 
-Voturi pentru = 12:  
-Voturi împotrivă = 0  
-Abţineri = 0 
     Întrunind cvorumul legal (majoritatea absoluta) este adoptată hotărârea 
Consiliului local Râmnicelu nr. 38/2021 privind rectificarea bugetului local pe annul 
2021. 



    Se trece la următorul proiect al ordinii de zi, proiect de hotărare privind aprobarea 
măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a 
deşeurilor sau gestionării neconforme cu ierarhia deşeurilor. 
Luări de cuvant: 
-Coman Maria-delegat sătesc: cu toate eforturile făcute în satul Fotin de menținere 
a curățeniei, cetățenii aruncă în continuare gunoiul peste tot. Trebuie amendați toti 
cei care aruncă gunoiul pe domeniul public. 
-Dumitrache Vasile – președinte de ședință: să fie confiscate utilajele celor care sunt 
depistați că au aruncat gunoiul pe domeniul public. 
-Ibriș Marian-consilier local: să se creeze un loc unde să se colecteze toate PET-urile 
Nefiind discuţii, se trece  la vot: 
Voturi pentru = 13:  
Împotrivă = 0 
Abţineri = 0 
     Întrunind cvorumul legal (majoritatea absolută) este adoptată hotărârea 
Consiliului local Râmnicelu nr. 39/2021 privind aprobarea măsurilor necesare pentru 
interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a deşeurilor sau gestionării 
neconforme cu ierarhia deşeurilor. 
       Se trece la următorul proiect al ordinii de zi, respectiv, Proiect de hotărare 
privind aprobarea unor măsuri pentru depozitarea deșeurilor rezultate din construcții 
și demolări. 
Luări de cuvant: 
-Dumitrache Vasile- președinte de ședință: care este locația unde se va pune 
deșeurile din construcții și demolări? Trebuie luate măsuri împotriva celor care 
aruncă gunoaiele. 
-Stanciu Dumitru – primar: am stabilit ca toate deșeurile din construcții sau 
demolări, precum și pănant, să se dupună în zona satului Știubei, acolo unde apa 
Ramnicului a erodat masiv malurile. 
Nemaifiind discuţii, se trece  la vot: 
Voturi pentru = 13:  
Împotrivă = 0 
Abţineri = 0 
     Întrunind cvorumul legal (majoritatea absolute) este adoptată hotărârea 
Consiliului local Râmnicelu nr. 40/2021 privind aprobarea unor măsuri pentru 
depozitarea deșeurilor rezultate din construcții și demolări. 
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi, Întrebări, interpelări, petiţii şi informări.  
-Dumitrache Vasile: două întrebări: cand se va putea branșa la rețeaua electrică cei 
care și-au construit case în noul cartier din satul Ramnicelu: și dacă dosarele pentru 
rechizite școlare sunt aprobate. 



-Stanciu Dumitru – primar: Rețeaua electriocă a fost predată la Electrica. Ei decid 
acum branșarea la rețeaua electrică. Dosarele pentru acordarea ajutoarelor de 
rechizite sunt în lucru. 
Diverse. 
-Este supusă aprobării, cererea numitei Ivan Anica din satul Ramnicelu, care solicită 
acordarea unui ajutor de urgență, pentru înmormantarea fiicei sale. Nu are nici un 
venit. Consiliul local aprobă un ajutor de urgență în valoare de 1000 lei. 
       Nemaifiind probleme la ordinea de zi, președintele de ședință declara închise 
lucrările ședinței ordinare. 
       Drept pentru care s-a încheiat prezentul process-verbal. 
 
 
                     Preşedinte de şedinţă                                        Întocmit 
                        Dumitrache Vasile                            Secretar general al comunei 
                                                                                            Nicolae Hoţescu 
 


