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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA VALEA RÂMNICULUI 

PRIMAR, 
 

DISPOZIŢIA Nr. 35 
 

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. 709 din 25.01.2022; 
• 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 31.01.2021, orele 13,00 la sediul la sediul primăriei comunei. 
 
Proiectul  ordinei de zi al şedinţei este următorul: 
-proiect de hotărâre privind  aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de 
stat  din  comuna Valea Râmnicului, pentru anul școlar 2022 – 2023; 
-proiect de hotarare privind   aprobarea Planului de acţiuni sau de  lucrări de interes local stabilit pentru anul 
2022, pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare ale Legii nr.416/2001; 
-proiect de hotărâre privind  aprobarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, județul Buzău; 
-proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a Serviciului de transport 
public local pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din 
Râmnicu Sărat – ATRAS către S.C. Transport Urban de Călători S.A. nr. 802/14.06.2021, prin încheierea 
unui act adițional; 
-proiect de hotărâre privind   acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Valea Râmnicului în 
Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii 
comunei Ghergheasa în cadrul Asociație; 
-proiect de hotărâre privind   acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Valea Râmnicului în 
Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii 
comunei Mihăilești în cadrul Asociație; 
-proiect de hotărâre privind  acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Valea Râmnicului în 
Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii 
comunei Cilibia din cadrul Asociației; 
-proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru  
perioada februarie – aprilie 2022;  
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-informează despre activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului local doamna/domnul consilier Răducan 
Mădălina – Daniela;  
-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.  
 

Art.4. Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, va transmite prezenta 
dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
      VALEA RÂMNICULUI                                                                         25.01.2022 
 
                        Primar,                                                                                      Avizat,                         
                 Ing. Marian Galbenu                                                              Secretar general, 
                                                                                                                     Jr. Ionuţ Şerbu      


