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în ședința ordinară a Consiliului local Râmnicelu 
 
       Ședința ordinară a Consiliului local Râmnicelu a fost convocată în baza dispoziției 
primarului nr. 83/2022. 
      Secretarul general anunță situația prezenței consilierilor ședința fiind staturară. 
       Din totalul de 15 consilieri în funcție sunt prezenți 12: lipsesc motivați domnii 
cosilieri Ion Alecu (în spital) și Ibriș Marian (în spital) și Dumitrică Costel. 
      La ședință este prezent primarul comunei, domnul Dumitru Stanciu precum și 
delegatul sătesc, doamna Coman Maria. 
       Secretarul general întreabă consiliul local dacă s-a consultat procesul-verbal al 
ședinței anterioare. Pe marginea procesului verbal, domnul Dumitrache Ciprian-Costel 
cere să se notifice solicitarea acestuia la capitolul „Diverse”, după cum urmează: 
”Solicit conducerii primăriei să se facă curățenie pe șanțurile intersecției la magazinul 
lui Dumitrică Nicoșor, pentru ca e jale! s-a strans multa mizerie”. 
        Nemaifiind și alte obiecțiuni pe marginea conținutului acestuia este aprobat de 
consiliu în forma în care s-a întocmit. 
      Lucrările ședinței sunt deschise de domnul Ibriși Marian președintele de ședință ales 
care anunță proiectul ordinii de zi după cum urmează: 
   a)Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării nivelului unei funcții publice de 
execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Râmnicelul, Județul Buzău prin transformarea acesteia din nivelul superior în funcție 
publică de nivel inferior. 
  b) Proiect de hotărare privind privind aprobarea tipului sălii de sport, în vederea 
implementării obiectivului de investiții ”Construire Complex sportiv în Comuna 
Râmnicelu, Județul Buzău”. 
 c) Întrebări, interpelări, petiții și informări. Diverse 
    Supus la vot proiectul ordinii de zi este aprobat în forma prezentată. 
    Proiectele de hotărâre sunt însoțite de referatele și avizele emise de compartimentele 
de specialitate ale primăriei precum și de comisiile de specialitate nominalizate din 
cadrul consiliului local. 
    Se trece la prezentarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea modificării 
nivelului unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Râmnicelu, județul Buzău prin transformarea acesteia din 
nivelul superior în funcție publică de nivel inferior. 
    Pe marginea acestui proiect de hotărâre au loc următoarele discuții: 



   -Alexandru Titu -consilier local:  De ce este necesar tansformarea acestei funcții care 
este de nivel superior în nivel inferior? Este vorba cumva de vre-o retrogradare? 
 -Secretarul general al comunei: funcția de inspector superior în cadrul 
compartimentului financiar contabil a rămas la nivel superior de la data când funcția 
publică a devenit vacantă, ca urmare a transferului în interes de serviciu a doamnei 
Apostol Mariana. Conform solicitării Agenției Naționale a functionarilor publici avem 
obligația ca toate posturile de natură contractuală care desfășoară activități dintre cele 
prevăzute de art. 370 din Codul Administrativ trebuiesc transformate în funcții publice. 
   Nemaifiind și alte luări de cuvânt proiectul de hotărâre este supus votului după cum 
urmează: 
-voturi pentru 15: din care 12 exprimate cu prezență fizică și 3 exprimate în sistem 
online (DumitricCostel, Ion Alecu, Ibriș Marian). 
-voturi împotrivă: 0 
-abțineri: 0 
  Întrunind cvorumul necesar, este adoprată Hotărarea Consiliuluii local Ramnicelu Nr. 
21/2022 privind  aprobarea modificării nivelului unei funcții publice de execuție 
vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Râmnicelu, județul 
Buzău prin transformarea acesteia din nivelul superior în funcție publică de nivel 
inferior. 
Se trece la următorul proiect al ordinii de zi, respectiv proiect de hotărâre privind  
aprobarea tipului sălii de sport, în vederea implementării obiectivului de investiții 
”Construire Complex sportiv în Comuna Râmnicelu, Județul Buzău”. 
     Pe marginea acestui proiect de hotărâre au loc următoarele luări de cuvânt: 
  -Dumitrache Vasile - consilier local: nu se cunoaște date cu privire la ce conține acest 
complex sportiv. Ni s-au oferit puține date în referatul de aprobare al proiectului de 
hotărâre. Vreau să știu dacă valoarea acestui proiect rămâne același care l-am votat în 
Noiembrie 2020. 
-Alexandru Titu - consilier local: Primarul comunei trebuia să informeze mai pe larg 
consilierii locali din ce este compus acest complex sportiv și ce utilități sunt obligatorii 
să se asigure de către Administrația Publică Locală. 
-Vasile Grigore - consilier local: Valoarea de 233.000 lei pe care am votat-o  pentru 
complexul sportiv se va schimba sau rămâne aceiași? 
    Nemaifiind discuții se trece la vot: 
-voturi pentru 14: din care 11 exprimate cu prezență fizică și 3 exprimate în sistem 
online (DumitricCostel, Ion Alecu, Ibriș Marian). 
-voturi împotrivă: 0 
-abțineri: 1 (Dumitrache Ciprian-Costel). 
  Întrunind cvorumul necesar, este adoprată Hotărarea Consiliuluii local Ramnicelu Nr. 
22/2022 privind  aprobarea tipului sălii de sport, în vederea implementării obiectivului 
de investiții ”Construire Complex sportiv în Comuna Râmnicelu, Județul Buzău”. 
   Se trece la următorul punct al ordinii de zi, respectiv întrebări, interpelări, petiții și 
informări.Diverse 



-Stanciu Dumitru - primarul comunei: solicit consilierilor locali care trebuie să își 
exprime votul la proiectele de hotărâri inițiate să ridice de la primărie o tabletă 
electronică. Conform legii votul poate fi exprimat prin orice mijloace electronice. 
Confirmarea votului electronic a fost făcută chiar de Prefectul Județului Buzău care a 
fost prezent în această lună în cadrul Instituției Administrației Publice Locale, unde a 
precizat clar că dacă s-a luat act de materialele proiectelor de hotărari, votul poate fi 
exprimat prin orice mijloace electronice, conform legii. Trebuie să preîntâmpinăm un 
eventual val de pandemie prin care vor fi impuse din nou purtarea de mască + 
vaccinarea. Trebuie să folosim aceste mijloace electronice pentru care dă dreptul legea 
pentru fiecare consilier local. 
-Alexandru Titu - consilier local: În continuare se oprește apa la nivelul satului 
Râmnicelu. Ce se întamplă și de ce nu avem debitul necesar pentru fiecare gospodărie? 
Forajele sunt dimensionate pe capacități, de exemplu un foraj nu poate depăși 9 metri 
cubi pe oră în zona Râmnicelu. Când se depășește această cantitate, pompele 
submersibile se deteriorează. Pe de altă parte, este necesar, ca atunci când se oprește 
apa, primarul să anunțe pe site-ul primăriei pentru ca locuitorii să ia la cunoștință. 
  -Dumitrache Ciprian Costel - consilier local: Vreau să solicit ca serviciu de apă să își 
schimbe titulatura din Consiliul Local Serviciu Apă pentru că a  apărut pe internet 
informatia că, consilierii locali au întrerupt apa și oamenii ne trag la răspundere.  
În ședința trecută s-au aprobat fondurile necesare pentru procurarea unor pompe. În ce 
stadiu suntem? Deoarece lipsa apei distribuite se constată în continuare. 
-Lepădatu Nicu - consilier local: Vreau să îl  întreb pe primarul comunei de ce nu 
cooperează cu o parte din consilierii locali și tot timpul respinge orice luare de cuvânt? 
Dacă tot am aprobat cumpărarea unor pompe, trebuie să avem și apă. Să găsim soluția 
optimă de a asigura necesarul de apă. 
-Dumitrache Vasile - consilier local: Comunicarea cu primarul comunei este deficitară, 
nu este corect să se discute cu răutate și cu patimă de către primar. Avem și noi dreptul 
să ne spunem părerea că de aceea suntem în acest consiliu local. Solicit ca primarul să 
își asume oprirea apei în localitate, ci nu consiliul local. 
-Ibriși Marian - consilier local : avem în comunitate un caz cu 4 copii minori care sunt 
abandonați de către tată, mama acestora fiind decedată. Putem să le asigurăm ceva 
condiții de viață!?  
-Stanciu Dumitru - primar: nu putem să asigurăm necesarul de apă, consumul fiind 
exagerat. Bazinul nu se poate umple în 4 ore.  Ca să asigurăm necesarul de apă, este 
necesar noi foraje care să asigure cantitatea de apă necesară populației. Am stabilit ca  
la punctul „puierniță” să executăm foraje care în caz de necesitate vor putea asigura apa 
și pentru satul Râmnicelu. Am activat forajul din fostul C.A.P care asigură o parte din 
necesarul de apă al satului Râmnicelu. 
-Alexandru Titu – consilier local : Ce se mai aude cu branșarea la canalizare? 
-Stanciu Dumitru - primar : Deocamdată nu este finalizat proiectul. Sperăm ca în cateva 
zile, acesta să fie finalizat și să putem trece la executarea de lucrări. 
   -Dumitrache Vasile – consilier local : Avem un caz, Dădălan Gheorghe care locuiește 
într-un imobil insalubru format din 2 camere și consider ca eventualele intemperii nu 



mai poate salva construcția care este gata să se dărâme. Mai mult, în casa respectivă 
trăiesc mai multe persoane cu situații materiale precare. 
-Dumitrache Ciprian Costel – consilier local: Am și eu o cerere: Doresc să intru în 
posesia Inventarului Patrimoniului Comunei, să cunosc și eu și familia mea ce bunuri 
deține comuna Ramnicelu. 
-Alexandru Titu – consilier local: Solicit informații cu privire la deschiderea drumului 
de la cimitir, care este stadiul redeschiderii acestuia? 
-Ene Nicolaie – consilier local : De ce taxele și impozitele locale nu sunt încasate la cele 
stabilite? Se constată o deficiență mare în colectarea acestora. 
-Stanciu Dumitru - primar: Avem un deficit de colectare a taxelor de 17 miliarde lei 
vechi la capitolul amenzi. 
   Nemaifiind și alte discuții la ordinea de zi președintele de ședință mulțumește pentru 
prezență și declară închise lucrările ședinței ordinare. 
   Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
             Președinte de ședință,                                  
                  Ibriși Marian                                                      Secretar general al comunei, 
                                                                                                     Hoțescu Nicolae 
 


