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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VALEA RÂMNICULUI 
PRIMAR, 

 
DISPOZIŢIA Nr. 144 

 
privind convocarea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în şedinţă ordinară 
 
 

         Primarul comunei Valea Râmnicului, Judeţul Buzău; 
Având în vedere: 

 referatul Secretarului general al comunei Valea Râmnicului înregistrat la nr. 10446 din 22.12.2021; 
 prevederile art.21 alin.1 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local Valea 

Râmnicului, județul Buzău; 
 În temeiul  art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1 lit. a și alin. 5, art.135 alin.4, art. 196, alin. 1, lit. b, art.197 

alin.4 și art.243 alin.1 li.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul 
administrativ ; 

 
DISPUNE: 

 
 Art.1. Se convoacă Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, în şedinţă  ordinară în 
ziua de 28.12.2021, orele 10,00 la sediul la sediul primăriei comunei. 
 
Proiectul  ordinei de zi al şedinţei este următorul: 
-proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei Oancea Marilena în funcția de șef serviciu al Serviciului Public 
de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău;  
-proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor municipale 
și asimilabile pentru anul 2022, persoanelor fizice și juridice la nivelul comunei Valea Râmnicului;  
-proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L. Valea Râmnicului nr. 46 din 31.08.2021 privind atestarea 
apartenenței la domeniul public al comunei Valea Râmnicului a unui bun drum de exploatare DE 113 situat în sat 
Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău;  
-informează despre activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului local doamna/domnul consilier Radu Cristina – 
Florentina;  
 
    -alte probleme ale activităţii curente. 
-Iniţiator – Galbenu Marian  – primarul comunei.      
 

Art.2. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de 
hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi la art. 1 din prezenta dispoziție. 

 
 Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapa de ședință, 
pe semnătura acestora.  
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Art.4. Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, va transmite prezenta dispoziţie 

autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 

      VALEA RÂMNICULUI                                                                         22.12.2021 
 
                          Primar,                                                                        Avizat pentru legalitate,                 
                   Ing. Marian Galbenu                                                              Secretar general, 
                                                                                                                       Jr. Ionuţ Şerbu      


