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ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

 
HOTĂRÂREA nr. 24 din 12.05.2021 

 
 

privind înființarea unor platforme temporare pentru depozitarea 
resturilor vegetale pe raza comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 

  
 

Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 
Având în vedere  : 

• referatul de aprobare a Primarului comunei Valea Râmnicului înregistrată  la      
nr. 3693 din 07.05.2021; 

• nota de fundamentare a domnului Enache  Victor – viceprimar  înregistrată la     
nr. 3694 din 07.05.2021; 

• raportul de avizare al domnului  Dibu  Adrian – inspector urbanism  înreg.  la    
nr. 3695 din 07.05.2021; 

• raportul de avizare  al Comisiei  de  specialitate  a  Consiliului local  înreg. la    
nr. 3696 din 07.05.2021; 

• solicitărilor cetățenilor de pe raza comunei Valea Râmnicului pentru ridicarea 
resturilor vegetale;  

• prevederile art.20, art. 31 alin. 2 din Legea nr.211/2011 privind regimul 
deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• prevederile Legii nr.181/2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase 
compostabile; 

• prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale; 
• prevederile art.129 alin.2 lit.d și alin.7 lit.i,  din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ ;  
• În temeiul  art. 139  alin.1, art.196 alin.1 lit.a și art. 197 alin1, alin.2, alin.4 și 

alin.5 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;  
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1.Se aprobă înființarea unui număr de patru platforme temporare pentru 
depozitarea resturilor vegetale colectate de pe domeniul public și privat al comunei 
Valea Râmnicului, județul Buzău, după cum urmează:  
 

- sat Oreavul punctul Vărsătură ; 
- sat Valea Râmnicului punctul Canal ; 
- sat Valea Râmnicului punctul Suhat ;  
- sat Rubla punctul Vulpe ; 
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Art.2. Se aprobă colectarea resturilor vegetale de la gospodăriile cetățenilor de pe 
raza comunei Valea Râmnicului de către  Serviciul de Gospodărie Comunală Valea 
Râmnicului cu un tarif de  1 leu / sac (pubelă), iar ceea ce depășește este de 0,10 
bani / kg.  
 
Art.3.Viceprimarul comunei Valea Râmnicului va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 
Art.4.Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica 
prezenta hotărâre autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 

      12.05.2021                              VALEA RÂMNICULUI 
 

         Preşedinte de şedință,                                                 Contrasemnează,                                                                                 
                 Țîrloi Ionica                                                          Secretar general, 

                                                                                        Jr. Şerbu Ionuţ   
 
 
 
 
 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Valea Râmnicului  în ședința 

extraordinară din 12.05.2021 cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu un număr de  14 voturi pentru, 0 voturi împotrivă   și  0 abțineri,  din numărul 
total de 15 consilieri în funcție și 14 consilieri prezenți la ședință.       
 


