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ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

 
HOTĂRÂREA nr. 54 din 27.09.2021 

  
privind aprobarea actualizării contractului pentru obiectivul de investiție 

”Modernizare drumuri de interes local comuna Valea Râmnicului” – AFIR, 
conform O.G. nr.15/2021 

 
Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 

Având în vedere  : 
 referat de aprobare  a  Primarului  comunei  Valea Râmnicului înregistrată  la 

nr.7527 din 21.09.2021; 
 raportul de avizare al  doamnei  Iordăchescu Viorica – inspector înregistrat la 

nr.7528 din 21.09.2021; 
 raportul de avizare  al  Comisiei de  specialitate  a  Consiliului local  înreg. la  

nr.7529 din 21.09.2021; 
 prevederile art.7 din O.G. nr.15/2021  privind reglementarea unor măsuri fiscal-

bugetare; 
 prevederile H.C.L. Valea Râmnicului nr. 17 din 12.03.2015 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul ”Modernizare drumuri de  interes 
local în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău”;  

 prevederile H.C.L. Valea Râmnicului nr. 18 din 12.03.2015 privind asigurarea 
cofinanțării pentru categoriile de cheltuieli care se finanțează de la bugetul  local 
pentru Proiectul ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Valea 
Râmnicului, județul Buzău” ; 

 prevederile Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările și 
completarile ulterioare;  

 prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, repunlicată (R2) , cu modificările și completările 
ulterioare; 

 prevederile  art. 129 alin. 2 lit.b, alin.4 lit.a, alin. 7 lit.m  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  actualizarea  contractului pentru obiectivul de investiție ”Modernizare 
drumuri de interes local comuna Valea Râmnicului” – AFIR, conform O.G. nr.15/2021, 
cu sumă de 80.000 lei, pentru ajustarea costului materialelor de construcții.  
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Art.2.Primarul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri, informând Consiliul local  Valea Râmnicului, județul 
Buzău, asupra modului de îndeplinire. 
 
Art.3.(1) Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica 
prezenta hotărâre autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 

(2) Prezenta hotărâre se va aduce la cunostință publică prin grija secretarului 
general al  comunei Valea Râmnicului, județul Buzău  prin afisare la sediul Primăriei 
comunei Valea Râmnicului, județul Buzău  și prin publicare pe site-ul Primăriei comunei 
Valea Râmnicului, judetul Buzău. 

 
27.09.2021 VALEA RÂMNICULUI 
  

         Preşedinte de şedință,                                                 Contrasemnează,                                       
               Spiridon Vasile                      Secretar general, 

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

ordinară din 27.09.2021 cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 ldin O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu un număr de  11 voturi pentru, 0 voturi împotrivă   și  3 abțineri,  din numărul total de 
15 consilieri în funcție și 14 consilieri prezenți la ședință.        
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