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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VALEA RÂMNICULUI 
PRIMAR, 

 
DISPOZIŢIA Nr. 92 

 
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. 4367 din 19.05.2022; 
 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 25.05.2022, orele 13,00 la sediul la sediul primăriei comunei. 
 
Proiectul  ordinei de zi al şedinţei este următorul: 
-proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Valea Râmnicului pe trimestrul I 
2022 pe cele două secțiuni;  
-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 Cochirleanca în cadrul Asociație; 
- proiect de hotărăre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național 
de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – SA pentru proiectul integrat finanțat prin 
PNDR 2014 – 2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală Submăsura 7.2.  – Investiții în 
crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică intitulat  
”MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU”; 
-informează despre activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului local doamna/domnul consilier Enache Victor;  
 
-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. 
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 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                                                                   19.05.2022 
 
                        Primar,                                                     Contrasemnează pentru legalitate              
                 Ing. Marian Galbenu                                                   Secretar general, 
                                                                                                           Jr. Ionuţ Şerbu      


