ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI
HOTĂRÂREA nr. 5 din 28.01.2021
privind aprobarea acordului de branșare la rețeaua de gaze naturale a
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. 689 din 22.01.2021;
• raportul de avizare al domnului Dănulescu Cosmin Ionuț inspector înregistrat la
nr. 690 din 22.01.2021;
• raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local înregistrat la
nr. 691 din 22.01.2021;
• prevederile H.C.L. Valea Râmnicului nr.19 din 26.03.2020 privind aprobarea
documentației ”REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT
LOCAL DE URBANISM COMUNA VALEA RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU” ;
• prevederile art.1 alin.1˄1 coroborat cu art.11 alin.7 lit.e din Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
• prevederile H.C.L. Valea Râmnicului nr.14 din 26.03.2019 privind aprobarea
investiției – „Înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în satele Oreavul și
Rubla, aparținătoare comunei Valea Râmnicului, județul Buzău;
• prevederile art.129 alin.2 lit.b alin.4 lit.g și alin.7 lit.n 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 modelul Acordului de branșare la rețeaua de gaze naturale a
comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, conform anexei nr.1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Acordul de branșare a cetățenilor la conducta de gaze naturale a comunei
Valea Râmnicului se va elibera gratuit.
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Art.3.Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica
prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.
28.01.2021

VALEA RÂMNICULUI

Preşedinte de şedință,
Enache Victor

Contrasemnează,
Secretar general,
Jr. Şerbu Ionuţ

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Valea Râmnicului în ședința
ordinară din 28.01.2021 cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu un număr de 15 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri, din numărul total de
15 consilieri în funcție și 15 consilieri prezenți la ședință.

Pagina 2 din 2

ROMÂNIA

Anexa nr.1 la H.C.L.nr. 5/2021

COMUNA VALEA RÂMNICULUI
JUDEȚUL BUZĂU
Web site: www.comunavalearamnicului.ro E-mail:primariavalearamnicului@yahoo.com
Telefon/ Fax : 0238 774410

ACORD

Urmare a cererii dumneavoastra de bransare gaze naturale va comunicam
faptul ca Primaria Valea Ramnicului in calitate de investitor initial al retelei de
gaze, este de acord cu racordarea la reteaua de alimentare cu gaze naturale a
imobilului
proprietatea
dumneavoastra
situat
in
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
judetul Buzau.
Mentionam faptul ca lucrarile se vor putea executa din strada
__________________________,
dupa
obtinerea
acordului/autorizatiei
administratorului drumului pentru lucrarea de ”bransament + post reglare
masurare gaze naturale”, conform prevederilor art.1, alin (1^1) si ale art.11, alin
(7), lit.e) din legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicata si actualizata.
Anexam planul de incadrare in zona al imobilului, SC 1:1000, care va este
necesar la completarea dosarului privind racordarea la reteaua de gaze.

Primar,
Ing. Galbenu Marian

Inspector,
Dibu Adrian

