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ROMÂNIA  
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind  aprobarea bugetului Serviciului Public de Gospodărie Comunală 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. 1077 din 03.02.2022; 
 raportul de avizare  al  doamnei  Iordăchescu  Viorica – consilier   înregistrat la nr.1078 din 03.02.2022; 
 raportul de avizare al comisiei  de specialitate a  Consiliului  local înregistrat la  nr.1079 din 03.02.2022; 
 prevederile H.C.L. Valea Râmnicului nr. 6 din 28.01.2021 privind aprobarea înființării Serviciului 

Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău; 
 prevederile H.C.L. Valea Râmnicului nr. 9 din 07.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei 

Valea Râmnicului pe anul 2022; 
 prevederile Legii nr.51/2006 - privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 prevederile  Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților cu modificarile și completarile 

ulterioare ; 
 prevederile Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local;  
 prevederile Legii nr.10/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 

privind organizarea  şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 
interes local; 

 prevederile Legii nr.273/2016 privind finațele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 prevederile art.129 alin.1 și  alin.2 lit.d, alin.7 lit.n  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;   
 În temeiul  art. 139  alin.3 lit.a, 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 bugetul Serviciului Public de Gospodărie Comunală Valea Râmnicului, județul Buzău 

se stabiliște la venituri  în sumăde 912,85 mii lei și la cheltuieli în sumă de 912,85 mii lei, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
Art.2.Se aprobă organigrama   Serviciului Public de Gospodarie Comunală Valea Râmnicului, 

conform  Anexei nr.1, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.  
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Art.3.Se aprobă  statul de funcții al  Serviciului Public de Gospodarie Comunală Valea Râmnicului, 
conform  Anexei nr.2, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.  

 
Art.4.Finanţarea cheltuielilor de operare necesare funcţionării şi exploatării serviciului se asigură prin 

încasarea de la utilizatori, pe baza facturilor emise de "Serviciului Public de Gospodarie Comunală Valea 
Râmnicului", a contravalorii serviciilor furnizate și alocații bugetare conform cu prevederile legale în vigoare. 

 

  Art.5.Primarul comunei Valea Râmnicului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.6.Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica prezenta hotărâre 

autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 

       03.02.2021                                                                         VALEA RÂMNICULUI       
 

           Iniţiator               Avizat 
           Primar,             Secretar general, 
 Ing. Marian Galbenu          Jr. Ionuț Șerbu  
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