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                      JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
                          28.01.2021 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astăzi 28.01.2021 

 
 
 Astăzi data de mai sus are loc şedinţa ordinară  a Consiliului Local al comunei Valea Râmnicului pe 
luna ianuarie a.c. şedinţa ce are loc în sediul  primăriei comunei, convocată de primarul comunei Valea 
Râmnicului prin Dispoziţia nr. 7/2021. 

La şedinţa Consiliului local Valea Râmnicului din partea unutății participă domnii : Marian Galbenu – 
primar, Ionuţ Şerbu – secretar general al  comunei și Hârja Luciana – inspector contabil. 

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 ordinară de astăzi un numar de  15 consilieri.   

Se supune la vot procesul – verbal al şedinței extraordinare din 28.12.2020 și se aprobă în unanimitate.  
În continuare președintele de ședință dă citire ordinei de zi :    

-proiect de hotărâre privind  aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat  
din  comuna Valea Râmnicului, pentru anul școlar 2021 – 2022; 
-proiect de hotarare privind   aprobarea Planului de acţiuni sau de  lucrări de interes local stabilit pentru anul 
2021, pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare ale Legii nr.416/2001; 
-proiect de hotărâre privind  aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice, pentru anul 2021, a comunei Valea 
Râmnicului, județul Buzău; 
-proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării Strategiei de dezvoltare locală durabilă a comunei Valea 
Râmnicului, județul Buzău pentru perioada 2021 – 2027;  
-proiect de hotărâre privind  aprobarea acordului de branșare la rețeaua de gaze naturale a comunei Valea 
Râmnicului, județul Buzău;  
-proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, 
județul Buzău; 
-proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Valea Râmnicului, pentru  
perioada februarie – aprilie 2021;  
-proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a 
Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS; 
-proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Valea Râmnicului prin Consiliul local al 
comunei Valea Râmnicului  în  Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului 
Public din Râmnicu Sărat – ATRAS și modificarea Statutului acesteia în mod corespunzător; 
-informează despre activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului local domnul consilier Apostoiu Cristea;  
-alte probleme ale activităţii curente. 
-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  aprobarea organizării rețelei școlare a 
unităților de învățământ preuniversitar de stat  din  comuna Valea Râmnicului, pentru anul școlar 2021 – 2022. 

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că în conformitate cu prevederile art.129 
alin.7 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul local asigură potrivit competențelor 
sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de interes local privind educația și având în 
vedere:  
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 - prevederile art.61 alin.2 din Legea Educației Naționale nr.1/2011,  cu modificările și completările ulterioare, 
care stipulează că ”(2) Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se 
organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare.” 
- prevederiele art.25 alin.1 al Metodologiei din 21.09.2020 privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru 
învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de 
învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de 
învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022, aprobată cu O.M.E.N.  nr. 5599 / 2020 care stipulează 
că ”organizarea rețelei școlare se realizează anual”,  propun  organizarea rețelei școlare la nivelul comunei 
Valea Râmnicului, după cum urmează: 

Unitate cu personalitate juridică : 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ comuna VALEA RÂMNICULUI (PRI, GIM) 
 Unități arondate : 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL sat OREAVUL comuna VALEA RÂMNICULUI (PRE) 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ sat OREAVUL comuna VALEA RÂMNICULUI (PRI, GIM) 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 comuna VALEA RÂMNICULUI (PRE) 

Am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl suspun dezbaterii și aprobării dumneavoastră.  
Șerbu Ionuț - Secretar general : 

Rețeaua școlară rămâne la fel ca și în anul precedent.  
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate. 
Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind   aprobarea Planului de acţiuni sau de  

lucrări de interes local stabilit pentru anul 2021, pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare ale 
Legii nr.416/2001. 

Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că în conformitate cu prevederile Legii nr. 
416/2001 actualizată, intră în competenţa primarului să întocmească  planul de acţiuni sau de lucrări de interes 
local în vederea prestării orelor de muncă de către persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001, acest plan 
aprobându-se prin hotărârea consiliului local.  

Acţiunile  pentru care sunt solicitate persoanele beneficiare  de ajutor social în cursul anului 2021, sunt 
următoarele:  
-curăţarea locurilor speciale de depozitare  a gunoielor ( strâns peturi, mase plastice, hârtii, carton,etc şi  
 valorificarea acestora); 
-curăţarea şi îndepărtarea de pe platforma drumurilor a pământului, potmolului, bolovanilor, etc. 
-strângerea în grămezi a materialului rezultat şi încărcarea acestuia în remorci;  
-curaţarea şanturilor de scurgere,  a străzilor şi locurilor publice  ( cămine culturale, sală de sport, teren de  
 fotbal, unităţi de învăţământ, dispensare,  biserici ) ; 
-îndepartarea zăpezii  şi a gheţii de pe străzi şi trotuare; 
-sortarea şi valorificarea  resurselor materiale refolosibile; 
-curăţarea si salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de ape, asanarea terenurilor insalubre şi  
 prevenirea poluării apelor; 
-amenajarea şi intreţinerea spaţiilor verzi, a terenurilor de sport şi de joacă  pentru copii; 
-se va cosi  iarba de pe acostamentul drumurilor comunale, iar acolo unde situaţia o va impune,  se va  
 îndeparta pământul ce impiedică scurgerea apei pluviale în şanturi; 
-executarea şi întretinerea şanturilor existente, respectiv:  decolmatarea şi curăţarea acestora; 
-îndepartarea gardului viu, a arbuştilor şi mărăcinilor existenţi pe marginea drumurilor  comunale;  
-toaletarea  copacilor existenţi pe aliniamentul  tuturor strazilor  din intravilanul satelor componente  ale   
 comunei; 
-în perioada de primavară se vor efectua   lucrări de  văruire a tulpinilor pomilor  stradali,  se vor amenaja  
 spaţiile  verzi din incinta  instituţiilor de pe raza comunei ( camine culturale, scoli, dispensare,  biserici).    
  Acţiunile  şi lucrările de interes local se vor desfaşura cu respectarea normelor  de securitate şi igiena 
muncii, fără a depăşi  regimul normal de lucru. 

În cazul în care persoanele  nu vor efectua aceste zile de muncă se va proceda la suspendarea ajutorului 
social şi ulterior la încetarea acestuia. 
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Am iniţiat proiectul de hotărâre  pe care  îl supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră. 
 Domnul Enache Victor – viceprimar: 
La nivelul comunei avem în plată la ora actuală 21 dosare VMG, din care doar 18 persoane sunt apte de muncă.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate. 
Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind  aprobarea Strategiei anuale de achiziții 

publice, pentru anul 2021, a comunei Valea Râmnicului, județul Buzău. 
Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare  arătând  că în  conformitate cu prevederile art. 11, alin 

2 din HG 395/2016,  prin Compartimentul de Achiziţii Publice din cadrul comunei Valea Râmnicului s-a 
realizat Strategia anuală de Achiziţii Publice 2021.  
Obiectivele Strategiei Anuale de Achiziţii Publice  2021. 

Pentru anul 2021 au fost stabilite următoarele obiective în vederea gestionării portofoliului de achiziţii 
publice care face obiectul Strategiei Anuale de Achiziţii Publice a comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău: 

Obiectiv general: Asigurarea necesarului de produse, servicii şi lucrări pentru realizarea obiectivelor de 
funcţionare şi dezvoltare instituţională ale comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, în condiţii de legalitate, 
eficienţă şi eficacitate. 

Obiective specifice: 
1) Creşterea transparenţei proceselor de achiziţii publice de produse, servicii şi lucrări derulate de 

comuna Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 
2) Creşterea eficienţei proceselor de achiziţie publică, respectiv asigurarea necesarului de 

produse/servicii/lucrări de calitate, la cele mai bune costuri/preţuri de achiziţie, în condiţii de legalitate; 
3) Planificarea şi organizarea adecvată a proceselor de achiziţie publică în vederea prevenirii apariţiei 

de întârzieri în asigurarea necesarului de produse, servicii şi lucrări pentru desfăşurarea corespunzătoare a 
activităţilor de educaţie, cercetare şi administrative ale comunei Valea Râmnicului; 

4) Utilizarea eficientă a resurselor profesionale şi financiare ale comunei Valea Râmnicului, judeţul 
Buzău pentru asigurarea necesarului de produse, servicii şi lucrări în anul 2021. 

Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021 a fost elaborat în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice.  

Astfel, compartimentul intern specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publică, a elaborat 
programul anual al achiziţiilor publice, pe baza referatelor de necesitate comunicate de celelalte compartimente 
din cadrul autorității contractante. 

 Conform art.12 alin.3 din H.G. 395/2016, autoritatea contractantă are obligaţia de a ține cont de :  
1) necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări; 
2) gradul de prioritate a necesităţilor; 
3) anticipările cu privire la sursele de finanţare ce urmează a fi identificate; 

Programul anual al achiziţiilor publice trebuie să cuprindă cel puţin informaţii referitoare la: 
a) obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; 
b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV); 
c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit ca rezultat al derulării unui proces de 
achiziţie, exprimată în lei, fără TVA; 
d) sursa de finanţare; 
e) procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziţie; 
f) data estimată pentru iniţierea procedurii; 
g) data estimată pentru atribuirea contractului; 
h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline. 
i) codul unic de identificare a fiecărui obiect de contract pentru care se derulează o procedură de atribuire 
inclusă în programul anual al achiziţiilor publice. 

În virtutea atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare şi având în vedere necesitatea asigurării unui 
calendar al procedurilor de achiziţii publice ce vor fi iniţiate în cursul anului 2021, am dispus elaborarea 
programului anual al achiziţiilor publice, în care au fost inlcuse achiziţiile preconizate a se efectua de către 
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personalul cu atribuţii în acest domeniu. Programul a fost conceput ţinându-se cont de strategia de dezvoltare a 
comunei Valea Râmnicului, de proiectele tehnice elaborate, respectarea programelor de implementare a 
proiectelor cu finanţare externă, precum şi de necesităţile obiective de bunuri şi servicii ale instituţiilor publice 
din localitate.        

Autoritatea contractantă, prin compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor, are obligaţia de 
a ţine evidenţa achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, ca parte a strategiei anuale de achiziţii publice. 

Programul achiziţiilor poate fi modificat şi completat în cursul anului, în funcţie de realizările bugetului 
local, eventuale alte venituri atrase la buget, necesitatea executării unor lucrări de urgenţă, etc.    

În considerarea celor expuse, am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării 
dumneavoastră. 

Doamna Hârja Luciana – inspector contabil explică în detaliu consilierilor în ce constă prezentul proiect 
de hotărâre.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate. 
Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind aprobarea elaborării Strategiei de 

dezvoltare locală durabilă a comunei Valea Râmnicului, județul Buzău pentru perioada 2021 – 2027. 
Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare arătând că în  conformitate cu prevederile art. 129 alin 

4 lit.e din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul local ”aprobă strategiile privind dezvoltarea 
economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale”. 

Realizarea Strategiei de dezvoltare locală durabilă a comunei Valea Râmnicului pentru perioada 2021 – 
2027 presupune următoarele etape:  

1) stabilirea echipei de lucru; 
2) culegerea datelor; 
3) analiza documentelor programatice; 
4) prelucrarea datelor şi realizarea strategiei; 
5) definitivarea strategiei şi aprobarea acesteia de către consiliul local. 
După realizarea ajustărilor sugerate de către grupele de lucru se face o centralizare a datelor şi se 

definitivează strategia. Strategia astfel realizată va fi prezentată în cadrul unei şedinţe a consiliului local pentru 
analiză şi aprobare.  

Dezbaterea strategiei de dezvoltare locală de către consiliului local se va face în conformitate cu Legea 
nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, adică strategia va fi anunțată publicului cu 
30 de zile înainte de țedința consiliului local și se va stabili o perioadă de zece zile în care cei interesați pot 
depune în scris propuneri, sugestii și opinii. 

Strategia de dezvoltare locală durabilă a comunei Valea Râmnicului  pentru perioada 2021-2027 oferă: 
O imagine asupra viitorului, strategia fiind elaborată avându-se în vedere  viitorul regiunii pentru care 

aceasta este destinată ; 
Creativitate, întrucât prin intermediul strategiei sunt prezentate alternativele, posibilele scenarii de 

dezvoltare, gândite astfel încât să se ia în considerare cât mai mult din potențialul de dezvoltare al regiunii; 
Flexibilitate, deoarece strategia de dezvoltare locală vine în sprijinul faptului că acesta avantajează 

sisteme care se adaptează în permanență condițiilor extreme și modificării situației interne. O strategie bine 
realizată, nu doar reacționează la schimbări, prin faptul că ia în considerare influențele diferiților factori interni 
și/sau externi, dar conține și elemente proactive, construind posibile planuri și programe ce urmează a fi aplicate 
pentru diferite situații ce ar putea să apară pe parcurs; 

Orientarea spre schimbare reiese din faptul că strategia urmărește elaborarea unui pachet de programe 
care, odată implementate, să ducă la o schimbare, la o mai bună valorificare a potențialului local, precum și 
orientarea activităților de dezvoltare în concordanță cu procesele înregistrate pe plan local.  

Comuna Valea Râmnicului are o strategie de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020, pe baza 
căreia s-au inițiat și finalizat proiectele de dezvoltare locală.  

Fără o strategie bine pusă la punct nu te poți dezvolta ca comună, nu poți atrage investitori și nici  
fonduri europene. Toți cetățenii comunei vor să fie informați, iar Strategia de dezvoltare locală durabilă este o 
formă modernă de a explica acest lucru.  
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Cetățenii comunei Valea Râmnicului merită să trăiască într-un spațiu care se dezvoltă inteligent și 
armonios, iar resursele nerambursabile necesare viitoarelor proiecte le vom putea accesa în perioada următoare 
având la bază o strategie de dezvoltare.  

Pe parcursul întregii perioade 2021 – 2027, strategia va putea fi modificată, actualizată sau îmbunătățită, 
însă pentru a putea aplica pe diverse linii de finanțare ce se vor deschide începând cu anul 2021, este obligatoriu 
ca unitățile administrativ –teritoriale să dețină o strategie de dezvoltare locală durabilă.  

În considerarea celor expuse, am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării 
dumneavoastră. 

Doamna Hârja Luciana – inspector contabil explică în detaliu consilierilor în ce constă prezentul proiect 
de hotărâre.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate. 
Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind  aprobarea acordului de branșare la 

rețeaua de gaze naturale a comunei Valea Râmnicului, județul Buzău. 
Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare arătând că la nivel nivelul comunei Valea Râmnicului a 

fost extinsă rețeau  de gaze naturale atât în satul Valea Râmnicului cât și în satele Oreavul și Rubla.  
Conform prevederilor 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, avem 
obligația de a elibera un ”Acord” de branșare la rețeaua de gaze naturale a comunei Valea Râmnicului, gratuit, 
în vederea racordării locuințelor.  

Având în vedere că Primăria comunei Valea Râmnicului are calitatea de investitor inițial al rețelei de 
gaze naturale, are obligația de a emite acodul de acces, anexat prezentei.  

În considerarea celor expuse, am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării 
dumneavoastră. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate. 
Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului Public 

de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău.  
Primarul comunei prezintă  referatul de aprobare arătând că  Serviciul public este, un organism creat de 

către stat, județ sau comună, cu o competență și puteri determinate, cu mijloacele financiare procurate din 
patrimoniul general al administrației creatoare, pus la dispoziția publicului pentru a satisface în mod regulat și 
continuu o nevoie cu caracter general.   

Serviciu public este fără îndoială, o noţiune complexă, evolutivă, controversată şi, în acelaşi timp, este o 
noţiune esenţială pentru dreptul administrativ. 

Necesitatea organizării unui serviciu public se impune numai atunci când realitatea socială evidenţiază o 
nevoie generală, comună unei colectivităţi recunoscute de stat, cu alte cuvinte numai atunci când se poate 
constata existenţa unei cerinţe sociale mai de amploare, indiferent sub ce forma va funcţiona acest serviciu (la 
nivel naţional, descentralizat sau local). Rezultă că nu este suficientă, pentru organizarea unui serviciu public, 
existenţa unui interes (singular) al unei persoane sau grup restrâns de persoane, ci a unei colectivităţi constituite 
şi recunoscute de stat.  

Constituirea serviciului public se realizează însă în drept numai dacă voinţa autorităţilor abilitate de lege 
a-l înfiinţa este exprimată ca atare prin norme juridice. Aşadar, serviciul public, ca activitate, este legat 
indisolubil de ideea de interes general şi de voinţa autorităţilor publice care decid la ce moment şi în ce 
modalitate se va satisface acest interes.  

Importanța serviciilor publice este cu atât mai mare pentru societate, cu cât statul, precum și 
componentele sale administrativ-teritoriale apar ca instrumente indispensabile, menite să asigure cetățenilor săi 
acel nivel de bunăstare pe care aceștia nu-l pot gasi într-un alt mod. 

Astfel, atunci când statul iși propune, prin autoritățile sale, să satisfacă o nevoie a societății, el stabilește 
organismul care să asigure satisfacerea acestei nevoi, îi determină competența și îi pune la dispoziție 
mijloacele materiale, financiare și umane necesare atingerii scopului stabilit.  

        Având în vedere art. 3 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice care prevede 
că : “serviciile de utilitati publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi se 
înfiinţează, se organizează şi se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor 
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administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de 
mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă” precum 
şi art. 8 alin. (1),(2)lit.h care prevede că: (1)Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, 
în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul 
funcţionării serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, 
administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, 
aferente sistemelor de utilităţi publice. 

În considerarea celor expuse, am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării 
dumneavoastră. 

Domnul consilier Apostoiu Cristea: 
Proiectul a fost discutat și în ședința de comisie și consider că acest serviciu va veni în sprijinul cetățenilor și va 
satisface nevoile acestora.   

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă 12 voturi pentru și 3 împotrivă : Niță Maria, Moise 
Florin Grigore și Radu Cristina – Florentina. 

Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al 
Consiliului local Valea Râmnicului, pentru  perioada februarie – aprilie 2021. 

Domnul consilier Enache Victor o propune pe doamna consilier Răducan Mădălina – Daniela.   
Doamna consilier Țîrloi Ionica  

Susțin propunerea făcută de domnul consilier Enache Victor. 
Se supune la vot propunerea și se aprobă în unanimitate. 
Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind aprobarea actualizării Statutului 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS. 
Viceprimarul comunei prezintă  referatul de aprobare arătând că în  calitate   de  iniţiator  al  acestui  

proiect   am   avut   în  vedere   adresa nr. 733 din 14.01.2021 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
a Transportului Public din Râmnicu  Sărat – ATRAS, prin  care  solicită  promovarea unui proiect  de 
hotărâre privind  aprobarea actualizarii Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitarã a Transportului 
Public  din Râmnicu Sărat – ATRAS. 

Consiliul  local  al  comunei Valea Râmnicului, ca  autoritate deliberativă  a administraţiei publice  
locale,  în conformitate cu  dispoziţiile art. 129 alin. 2 lit. e, alin. 9 lit. c din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare, exercită atribuţii privind cooperarea 
interinstituţională  pe plan intern  şi extern, hotărând, în condiţiile legii, cooperarea sau  asocierea cu alte unităţi 
administrativ-teritoriale din ţară  sau  din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii  naţionale şi internaţionale 
ale autorităţilor administraţiei publice  locale, în  vederea promovării unor interese comune. 

Având în vedere că prin  Hotărârea Consiliului local al comunei Valea Râmnicului  nr. 41/ 
28.09.2012 s-a  constituit/aderat la Asociaţia  de  Dezvoltare  Intercomunitară de utilităţi  publice  
pentru serviciul  de transport public local "ATRAS"; 

Luând în considerare pevederile Legii nr. 276/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei     
Guvernului nr. 26/2000  cu privire la asociatii si fundatii; 
Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, înaintez Consiliului local al Comunei Valea Râmnicului, spre dezbatere si 
aprobare, proiectul de hotarare privind aprobarea actualizarii Statutului Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitarã a Transportului Public  din Râmnicu Sărat – ATRAS, conform anexei nr.1. 

În considerarea celor expuse, am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării 
dumneavoastră. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate. 
Președintele de ședință dă citire proiectului de  hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei 

Valea Râmnicului prin Consiliul local al comunei Valea Râmnicului  în  Adunarea Generala a Asociației de 
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Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS și modificarea Statutului 
acesteia în mod corespunzător.  

Viceprimarul comunei prezintă  referatul de aprobare arătând că în conformitate cu prevederile art. 129 
alin. 2 lit. d și alin. 7 lit. n din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul local 
exercită atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local, asigurând, potrivit competenței sale și în 
condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile comunitare 
de utilități publice de interes local.  

Raportat la faptul că la nivelul administrației publice locale a comunei Valea Râmnicului s-a constituit 
atât autoritatea executivă, cât și cea deliberativă, conform Încheierii Judecătoriei Rm. Sărat din 16.10.2020 din 
Dosarul 3519/287/2020, având ca obiect validarea alegerii domnului Galbenu Marian, în calitate de primar al 
comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, urmare a alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020, Ordinul 
Prefectului Județului Buzău nr. 761/28.10.2020, privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire 
a Consiliului local al comunei Valea Râmnicului, în urma alegerilor locale din 27.09.2020; 

Având în vedere: 
- Prevederile H.C.L. nr. 41 din 28.09.2012   privind constituirea/asocierea la Asociaţia de  Dezvoltare 
Intercomunitară de utilitati publice pentru serviciul de transport public local ,,ATRAS”; 
- Prevederile H.C.L. nr. 8 din 28.01.2021 privind aprobarea actualizarii Statutului Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitarã a Transportului Public  din Râmnicu Sărat – ATRAS; 
- Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 privind asociații si fundații, cu modificările si completările 
ulterioare; 
- Prevederile art.132 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările 
ulterioare; 
- Prevederile H.C.L. Valea Râmnicului nr.45 din 15.12.2020 privind alegerea Viceprimarului comunei Valea 
Râmnicului, judetul Buzău; 

Față de considerentele anterior menționate, in baza prevederilor art. 136 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, initiez proiectul de hotărâre  privind desemnarea reprezentantului comunei Valea 
Râmnicului prin Consiliul  local al comunei Valea Râmnicului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitarã a Transportului Public  din Râmnicu Sărat – ATRAS, în persoana domnului Galbenu Marian – 
primar al comunei Valea Râmnicului, și modificarea Statutului acesteia în mod corespunzător. 

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, înaintez Consiliului local al comunei Valea Râmnicului, spre dezbatere și 
aprobare, proiectul de hotărâre  privind desemnarea reprezentantului comunei Valea Râmnicului, prin Consiliul  
local al comunei Valea Râmnicului, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitarã a 
Transportului Public  din Râmnicu Sărat – ATRAS și modificarea Statutului acesteia în mod corespunzător. 

În considerarea celor expuse, am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării 
dumneavoastră. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate. 
Primarul comunei Valea Râmnicului – Galbenu Marian prezintă Consiliului local raportul de activitate.  
Nemaifiind discuţii şedinţa se încheie. 
Drept pentru care s-a încheiat procesul-verbal.  
 

                   Președinte,                                                                                                Secretar general, 
               Enache Victor                                            Jr. Ionuţ Şerbu    


