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ROMÂNIA  
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
 

HOTĂRÂREA nr. 29 din 10.06.2021 
 

privind  aprobarea stațiilor publice utilizate pentru traseele din programul 
local de transport persoane aflate pe teritoriul comunei Valea Râmnicului, 
județul Buzău 

 
Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 

Având în vedere   
• referatul de  aprobare al Primarului comunei Valea Râmnicului înregistrat  la      

nr. 4650 din 09.06.2021; 
• raportul de avizare al domnului Dibu Adrian inspector urbanism înregistrat la     

nr. 4651 din 09.06.2021; 
• raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local înregistrat la      

nr. 4652 din 09.06.2021; 
• prevederile art. 15, art.120 alin. 1, art.121 alin. 1 și alin.2 și art. 138 alin. 1 și 

alin.4 din Constituția României ; 
• prevederile Legii nr. 92/2007 privind transportul public local, cu modificările și 

completările ulterioare; 
• prevederile art. 35 din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată; 
• prevederile  HCL nr. 19 din 13.04.2021 privind aprobarea organigramei și statului 

de funcții pentru anul 2021 ale Primăriei comunei Valea Râmnicului, cu 
modificările și completările  ulterioare; 

• prevederile HCL nr. 21 din 13.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință al  
Consiliului local al comunei Valea Râmnicului pentru  perioada mai – iulie 2021; 

• prevederile  Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• prevederile art.129 alin.2, lit.d, alin.7 lit.n din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 

• În temeiul  art. 139 alin.1 și alin.3 lit.g, 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 stațiile publice utilizate pentru traseele din programul local de 

transport de persoane aflate pe teritoriul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, 
enumerate în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2.Amplasamentul stațiilor publice stabilite de către autoritatea administrației 
publice locale, având elementele de identificare prevazute în anexa nr. 1 la prezenta 
hotărâre, vor fi trimise spre avizare către administratorii drumurilor publice și către 
poliția rutieră. 

 
Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcinează  Primarul 

comunei Valea Râmnicului prin Compartimentul Urbanism și amenajarea teritoriului din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului.  

 
Art.4.Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica 

prezenta hotărâre autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 
      10.06.2021                              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 de 

îndată din 10.06.2021 cu respectarea prevederilor art.139 alin.3 lit.g 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.       
 


