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                      JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
                          10.06.2021 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astăzi 10.06.2021 

 
 
 Astăzi data de mai sus are loc şedinţa de îndată  a Consiliului Local al comunei Valea Râmnicului pe 
luna iunie a.c. şedinţa ce are loc în sediul  primăriei comunei, convocată de primarul comunei Valea Râmnicului 
prin Dispoziţia nr. 56/2021. 

La şedinţa Consiliului local Valea Râmnicului din partea unutății participă domnul Marian Galbenu – 
primar, Ionuţ Şerbu – secretar general  și domnul Dibu Adrian. 

Ședința Consiliului local Valea Râmnicului se desfășoară cu respectarea tuturor măsurilor pentru 
prevenirea infectării cu coronavirus (COVID-19). 

Secretarul general al comunei  Valea Râmnicului  anunţă prezenţa, arătând că din totalul celor 15 
consilieri în funcţie, participă la şedinţa de îndată de astăzi un numar de  14 consilieri.   

Absenți : Radu Cristina – Florentina. 
Se supune la vot procesul – verbal al şedinței ordinare din 31.05.2021 și se aprobă în unanimitate.  
În continuare președintele de ședință dă citire ordinei de zi :    

- proiect de hotărăre privind atestarea apartenenței la domeniul public al UAT Valea Râmnicului a unor bunuri 
(terenuri cu destinația de folosință – stații transport public), situate în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău; 
- proiect de hotărăre privind  aprobarea stațiilor publice utilizate pentru traseele din programul local de transport 
persoane aflate pe teritoriul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău; 
-Iniţiator – Galbenu Marian  – primarul comunei. 
     Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă în unanimitate.  

Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public 
al UAT Valea Râmnicului a unor bunuri (terenuri cu destinația de folosință – stații transport public), situate în 
comuna Valea Râmnicului, județul Buzău.  

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  în conformitate cu prevederile art.286 alin. 1, 
alin.4 și art.289 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, se propune 
atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Valea Râmnicului a unor bunuri (terenuri cu destinația de 
folosință – stații transport public) situate în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău. 
 Având în vedere faptul ca s-au efectuat măsurători topografice pentru bunurile mai sus menționate, 
coroborat cu necesitatea includerii acestora în inventarul domeniului public al comunei Valea Râmnicului și cu 
procedura statuată de Codul Administrativ,  

Față de considerentele anterior menționate, în baza prevederilor art.136, alin.1 din O.U.G nr.57/2019 
privind Codul administrativ, inițiez proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al 
comunei Valea Râmnicului a unor bunuri (terenuri cu destinația de folosință – statii transport public), situate în 
comuna Valea Râmnicului, județul Buzău. 

 Având în vedere dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, înaintez Consiliului Local al comunei Valea Râmnicului, spre dezbatere și 
aprobare proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Valea Râmnicului a 
unor bunuri (terenuri cu destinația de folosință – stații transport public), situate în comuna Valea Râmnicului, 
județul Buzău, în conformitate cu atribuțiile instituite acestei autorități deliberative prin Codul administrativ 
aprobat prin O.U.G nr.57/2019, respectiv art.129, alin.2, lit.c din actul normativ anterior menționat. 

Bunurile (terenuri cu destinația de folosință – stații transport public) ce fac obiectul prezentei hotărâri nu 
au fost înscrise în cartea funciară și nici identificate în inventarul bunurilor domeniului public al UAT Valea 
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Râmnicului, motiv pentru care este necesară atestarea apartenenței acestora la domeniul public al comunei 
Valea Râmnicului.  

Precizăm că aceste bunuri nu fac obiectul unor litigii cu privire la apartenența acestora la domeniul 
public al unității administrativ-teritoriale Valea Râmnicului și nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a 
dreptului de proprietate privată sau de restituire depuse în temeiul actelor normative care reglementeaza regimul 
juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. 

Denumirea și elementele de identificare ale acestor bunuri se regăsesc în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Bunurile (terenuri cu destinația de folosință – stații transport public), situate în comuna Valea Râmnicului, 
județul Buzău, prevazute în anexa nr.1, vor fi utilizate pentru stații publice pentru traseele din programul local 
de transport de persoane aflate pe teritoriul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău și vor fi puse la dispoziția 
operatorului de transport public local. 

Am iniţiat proiectul de hotărâre  pe care  îl supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate. 
Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind  aprobarea stațiilor publice utilizate 

pentru traseele din programul local de transport persoane aflate pe teritoriul comunei Valea Râmnicului, județul 
Buzău.  

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând în  conformitate cu prevederile Legii nr. 
92/2007 privind transportul public local, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. 35 din 
O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată,  

Raportat la necesitatea stabilirii amplasamentului stațiilor publice utilizate pentru traseele din programul 
local de transport persoane aflate pe teritoriul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău;   

Față de considerentele anterior menționate, în baza prevederilor art.136 alin.1 din O.U.G nr.57/2019 
privind Codul administrativ, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea stațiilor publice utilizate pentru 
traseele din programul local de transport persoane aflate pe teritoriul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău. 

 Având în vedere dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, înaintez Consiliului Local al comunei Valea Râmnicului, spre dezbatere și 
aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea stațiilor publice utilizate pentru traseele din programul local de 
transport persoane aflate pe teritoriul comunei Valea Râmnicului, județul Buzau, în conformitate cu atribuțiile 
instituite acestei autorități deliberative prin Codul administrativ aprobat prin O.U.G nr.57/2019, respectiv 
art.129 alin.2, lit.d din actul normativ anterior menționat. 

Stațiile publice utilizate pentru traseele din programul local de transport de persoane aflate pe teritoriul 
comunei Valea Râmnicului, județul Buzău sunt enumerate în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl suspun dezbaterii și aprobării dumneavoastră 
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate. 
 
Nemaifiind discuţii şedinţa se încheie. 
Drept pentru care s-a încheiat procesul-verbal.  
 

                          Președinte,                                                                                        Secretar general, 
                        Țîrloi Ionica                                                      Jr. Ionuţ Şerbu    


