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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VALEA RÂMNICULUI 
PRIMAR, 

 
DISPOZIŢIA Nr. 71 

 
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. 3616 din 21.04.2022; 
 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 28.04.2022, orele 11,00 la sediul la sediul primăriei comunei. 
 
Proiectul  ordinei de zi al şedinţei este următorul: 
-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 Boldu în cadrul Asociație; 
-proiect de hotărâre privind  modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport 
public local pe raza de competenta a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din 
Ramnicu Sărat-ATRAS catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A., nr.802/14.06.2021, prin act aditional 
(nr.2/2022) ;                 
-proiect de hotărâre privind aprobarea  majorării  tarifului la biletele de călătorie și abonamente pentru 
transportul public  de persoane, serviciu delegat operatorului S.C. Transport Urban de Călători  
S.A. Rm.Sărat de către U.A.T. Comuna Valea Râmnicului prin Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS;      
-proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor  practicate de Serviciul Public de Gospodărie Comunală Valea 
Râmnicului, județul Buzău; 
-proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru  
perioada mai – iulie  2022;  
-informează despre activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului local doamna/domnul consilier Apostoiu 
Crisrtea;  
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-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, după cum urmează: 
 

- Comisia pentru programe de dezvoltare economico - socială, buget finanţe, aministrarea domeniului 
public şi privat al comunei, agricultură, gospodarie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ; 

- Comisia pentru administraţie publică locală, Juridică,  apararea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor 
cetăţenilor. 

- Comisia pentru învăţământ , cultură, sănatate, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement. 
 

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

  
      VALEA RÂMNICULUI                                                                   21.04.2022 
 
                        Primar,                                                     Contrasemnează pentru legalitate              
                 Ing. Marian Galbenu                                                   Secretar general, 
                                                                                                           Jr. Ionuţ Şerbu      


