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            Şedinţa ordinară a Consiliului local Râmnicelu, a fost convocată în baza 
Dispoziţiei primarului nr. 78/2021. 
   Secretarul general anunţă situaţia prezenţei consilierilor, şedinţa fiind statutară. 
            Din totalul de 15 consilieri, sunt prezenţi fizic 14: Lipsește Domnul Duran 
Marian care își exprimă votul în sistem electronic. 
          La şedinţă este prezent primarul comunei - Dumitru Stanciu. 
          Președintele de ședință întreabă consiliului local dacă s-a consultat procesul 
verbal al şedinţei anterioare. Nefiind obiecţiuni pe marginea conţinutului acestuia este 
aprobat de consiliu în forma în care s-a întocmit.  
           Lucrările şedinţei sunt deschise de domnul Damian Ștefan, preşedintele de 
şedinţă ales, care dă citire proiectul ordinii de zi, după cum urmează :   
a)-Proiect de hotărare privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021. 
-Avizat de: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 
administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie 
comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ. 
b)-Proiect de hotărare privind aprobarea unui împrumut din bugetul local pentru  
”Consiliul local Serviciul apă”. 
-Avizat de: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 
administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie 
comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ. 
c)-Hotărare privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor şcolare ce se vor 
acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Ramnicelu în anul 
şcolar 2020-2021. 
-Avizat de: -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 aprobarea transmiterii ședințelor de consiliu local în 
online și asemenea filmarea , monitorizarea și transmiterea lor pe internet. 
-Avizat de-Comisia pentru administraţie publică locala, juridică si de disciplina, 
apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 
e)-Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor la naștere în cuantum de 1500 lei, 
mamelor din comuna Ramnicelu, Județul Buzău. 
-Avizat de: Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 
administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărie 
comunală, protecţia mediului, secvicii şi comerţ. 



f).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări, diverse. 
          Initiatorul proiectelor de hotarari inscrise pe ordinea de zi, este primarul 
comunei Râmnicelu, Judetul Buzau și consilierii locali din grupul PMP. 
          Proiect de hotărare privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de 
salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în comuna 
Râmnicelu, Judetul Buzau a fost retras de pe ordinea de zi de catre initiator. 
          Supus la vot, proiectul ordinii de zi este aprobat în forma prezentată. 
Proiectele de hotarare sunt insotite de referatele/avizele emise de compartimentele din 
cadrul aparatului de specialitate ale primarului. Comisiile de specialitate nominalizate 
au intocmit si transmis rapoartele de avizare fiecarui proiect de hotarare. 
          Înaintea începerii lucrărilor de plen, Secretarul general al comunei, înformează 
consilierii locali Comunicatul Agenției Naționale de Integritate referitor la lansarea 
platformei ”e-Dai” prin intermediul căreia, funcționarii publici, demnitarii și alte 
categorii prevăzute de lege, își vor completa și depune declarațiile de avere și 
declarațiile de interese, în format digital, începad cu data de 01.01.2022. 
          De asemenea, avand în vedere implementarea programului de digitalizare a 
administrației publice locale, este necesar ca fiecare consilier care îndeplinește 
prerogativele de președinte de ședință, să semneze hotărarile de consiliu local cu 
semnătura electronică. În acest sens toți consilierii vor trebui să aibă semnătură 
electronică. 
         Se trece la primul puncxt al ordinii de zi Proiectul de hotarare nr. 25 privind 
aprobarea rectificării bugetului local pe annul 2021. Se solicită rectificarea bugetului 
cu suma de 35.656,61 lei reprezentand tranșa pentru executarea lucrarilor la statia de 
epurare.  
Nefiind discuţii, se trece   la vot: 
Voturi pentru = 15: 
Împotrivă = 0: 
Abţineri = 0. 
         Întrunind cvorumul legal, este adoptată hotărârea Consiliului local Râmnicelu nr. 
25/2021 privind aprobarea rectificării bugetului local pe annul 2021. 
        Se trece la următorul al doilea proiect al ordinii de zi, respectiv, Proiect de 
hotarare privind aprobarea unui împrumut din bugetul local pentru  ”Consiliul local 
Serviciul apă”. 
Discutii: 
-Damian Costică-președinte de ședință: apa nu este potabilă. Să se înlocuiescă filtrele. 
-Stanciu Dumitru-primar: trebuie reabilitat sistemul de foraje a puțurilor de apă. Din 
cauza nisipului existent în panza freatică, se distrug pompele. La stația de la Știubei s-
a creeat un gol în jurul filtrelor și apa nu mai poate fi filtrată. Suma de 10.000 lei 
solicitată de serviciul de apă, este mica pentru procurarea de piese de schimb. 
-Ene Nicolaie-consilier local: ce calculații s-au făcut pentru achiziționarea pieselor, 
pentru că o pompă sumersibilă costă în jur de 7000 lei! Ajung oare cei 10.000 lei! 
Nemaifiind discuţii, se trece   la vot: 
Voturi pentru = 15 



Împotrivă = 0 
Abţineri = 0 
         Întrunind cvorumul legal, este adoptată hotărârea Consiliului local Râmnicelu nr. 
26/2021 privind aprobarea unui împrumut din bugetul local pentru  ”Consiliul local 
Serviciul apă”. 
        Se trece la următorul proiect al ordinii de zi, respectiv, Proiect de hotarare privind 
aprobarea numărului şi a cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat din comuna Ramnicelu în anul şcolar 2020-2021. 
Sunt prezentate materialele proiectului de hotarare. 
Discuții: 
-Dumitrache Vasile-consilier local: suma de 100 lei/elev este suma minimă stabilită de 
lege. Propun, dacă este posibil, suma de la 100 lei/elev să fie majorată la 150 lei. Prin 
mărirea sumei se va încuraja frecventarea școlii de către mulți copii. De asemenea, 
este necesar ca bursele sociale să fie acordate numai după verificarea prezenței la 
cursuri, și să nu dăm banii pentru cei care absentează. 
-Alexandru Titu – consilier local: este normal și legal ca fiecare copil să vină la 
școală! Dar pentru o perioadă limitată putem încerca majorarea sumei pentru cei care 
frecventează școala. Poate așa vor fi atrași mai ușor în cadrul procesului de 
învățămant. 
-Damian Costică – președinte de ședință: o bună parte din bani se duc pe țigări și 
băuturi și nu la nevoile copiilor. Propune introducerea unui articol separat în hotărarea 
de consiliu privind banii rămași, pentru redistribuirea acestor altor categorii de elevi. 
-Lepădatu Nicu-consilier local: banii care nu sunt folosiți la bursele de merit să 
rămană la dispoziția școliii pentru a fi redistribuiți altor elevi nevoiași.  
-Stanciu Dumitru – primar. Nu este posibilă majorarea burselor pentru că nu sunt bani 
la buget. Mulți nu-și plătesc datoriile la primărie și vor ajutoare.  
Nemaifiind discuţii, se trece la vot: 
Voturi pentru = 15 
Împotrivă = 0 
Abţineri = 0 
       Întrunind cvorumul legal, este adoptată hotărârea Consiliului local Râmnicelu nr. 
27/2021 privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor şcolare ce se vor 
acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Ramnicelu în anul 
şcolar 2020-2021. 
           Se trece la urmatorul proiect al ordinii de zi, respectiv, Proiect de hotarare 
privind aprobarea transmiterii ședințelor de consiliu local în online și asemenea 
filmarea , monitorizarea și transmiterea lor pe internet. 
           Sunt prezentate materialele. Secretarul general al comunei, prezintă punctul de 
vedere al Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal, cu privire la înregistrarea ședințelor de consiliu local. 
Discutii: 



-Dumitrache Vasile – consilier local: Art. 138 din Codul administrativ precizează că 
ședințele consiliului local sunt publice. Pană și ședințele de guvern sunt publice. Sunt 
administrații locale care înregistrează online ședințele de consiliu. 
-Damian Costică – președinte de ședință: domnul Dumitrache Vasile este în eroare. 
Toate informațiile publice inclusiv ședintele de consiliu local sunt postate pe pagina de 
internet al primăriei. Toate datele interesate se pot afla de acolo. 
-Burlacu Fănel – viceprimar: dacă s-ar înregistra online ședințele de consiliu, s-ar 
creea o mare discrepanță între etniile noastre. Sunt date cu character personal pe care 
le discută consiliul local, care nu trebuie făcute publice. 
-Ene Nicolaie – consilier local: se pare că o parte din consilierii locali nu au înțeles 
poziția Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal. E clar că înregistrarea ședințelor se poate face numai în anumite condiții.  
Nefiind discuţii, se trece   la vot: 
Voturi pentru = 5 (grupul consilierilor PMP) 
Împotrivă = 10 
Abţineri = 0 
         Neîntrunind cvorumul legal, este respins proiectul de aprobarea transmiterii 
ședințelor de consiliu local în online și asemenea filmarea , monitorizarea și 
transmiterea lor pe internet. 
       Se trece la următorul proiect al ordinii de zi, respectiv, Proiect de hotarare pentru 
acordarea unui ajutor la naștere în cuantum de 1500 lei, mamelor din comuna 
Ramnicelu, Județul Buzău. 
Discuții: 
-Damian Costică-președinte de ședință: De ce în proiectul de hotărare nu s-a venit și 
cu un articol prin care să legăm acest stimulent financiar la naștere cu obligația 
achitării la zi a datoriilor la primărie. Sunt mulți cetățeni care au datorii mari la 
bugetul local. De unde să se plătească acest stimulent dacă nu sunt încasări. 
-Coman Maria-delegat sătesc: la alte comune dacă nu ești la zi cu plata datoriilor nu ai 
ce căuta la primărie. 
-Lepădatu Nicu – consilier local: propun ca acest stimulent totuți să fie aprobat, dar în 
cuantum mai mic față de cel propus de 1500 lei. 
Nemaifiind discuţii, se trece   la vot : 
Voturi pentru = 5(grupul de consilieri PMP) 
Împotrivă = 10 
Abţineri = 0 
         Neîntrunind cvorumul legal, este respins proiectul de hotărâre privind acordarea 
unui ajutor la naștere în cuantum de 1500 lei, mamelor din comuna Ramnicelu, Județul 
Buzău. 
          Se trece la ultimul punct al ordinii de zi, respectiv: 
-Intrebări, interpelări, petiţii şi informări.  
-Sunt invitați în sala de ședințe un grup de cetățeni care și-au construit case în noul 
cartier și care nici în momentul de față nu se pot branța la rețeaua de curent electric. 
Solicită lămuriri de la primarul comunei. 



-Stanciu Dumitru-primarul comunei: toată extinderea din cartierul nou a fost predată la 
Electrica Buzău. Pentru a se branșa, toți cei care au case construite trebuie să aibă 
autorizații de construire, astfel cei de la electrica nu vor aproba nimic. 
       Nemaifiind propbleme la ordinea de zi, președintele de ședință declara închise 
lucrările ședinței ordinare. 
     Drept pentru care s-a încheiat prezentul process-verbal. 
 
 
 

                  Preşedinte de şedinţă 
                      Damian Costică                                                    Întocmit 
                                                                                           Secretar general, 
                                                                                            Nicolae Hoţescu  


