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ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

 
HOTĂRÂREA nr. 35 din 28.06.2021 

 
privind aprobarea întocmirii documentației în vederea concesionării unor 

terenuri din domeniul public al comunei Valea Râmnicului 
 

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

 referatul de  aprobare al  Primarului  comunei Valea  Râmnicului înregistrat la     
nr. 4985 din 22.06.2021; 

 raportul de avizare al domnului  Dănulescu Cosmin  – inspector  înregistrat la      
nr. 4986 din 22.06.2021; 

 raportul de avizare al Comisiei de specialitate a  Consiliului local înregistrat la     
nr. 4987 din 22.06.2021; 

 prevederile secțiunii a 3 – a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
 prevederile art.551 și art.554 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
 prevederile art.129  alin.2 lit.c și alin.6  lit.a  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ ;   
 În temeiul  art. 139  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  întocmirea documentației în vederea concesionării unor terenuri din 
domeniul public al comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, după cum urmează:  

- teren suprafață din acte 1600 mp, suprafață măsurată 528 mp – CC, 
construcție C1 – 9 mp, intravilan, punct Releu Valea Râmnicului, sat Valea 
Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău; 

- teren în suprafață  de 2500 mp, din care: 18 mp – CC și 2482 – arabil, 
construcție C1 – 18mp, extravilan, situat în punct Gârlă, sat Valea Râmnicului, 
comuna Valea Râmnicului, județul Buzău; 

- teren în suprafață de 841, din care: 46 mp – CC, 6 mp – CC, 7 mp – CC și 
arabil 782 mp, construcție C1 – 46 mp, C2 – 6mp, C3 – 7 mp, extravilan, punct 
Movilă Rubla, sat Rubla, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău.  

 
 Art.2. Compartimentul Proiecte, achiziții publice, urmărire contracte  va proceda la 
întocmirea documentelelor necesare concesiunării terenurilor sus menționate : studiu de 
oportunitate, caiet de sarcini, evaluari, stabilire redevență, contract de concesiune, etc., 
care ulterior vor fi supuse aprobării Consiliului local Valea Râmnicului.  
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Art.3. Primarul comunei Valea Râmnicului, prin Compartimentul Proiecte, achiziții 
publice, urmărire contracte  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. 
 

      28.06.2021                              VALEA RÂMNICULUI 
 

         Preşedinte de şedință,                                                 Contrasemnează,                                                                           
    Răducan Mădălina – Daniela                                             Secretar general, 

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

ordinară din 28.06.2021 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.       
 


	HOTĂRÂREA nr. 35 din 28.06.2021

