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ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

 
PROIECT 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  

 
Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 

Având în vedere   
• referatul de  aprobare al Primarului comunei Valea Râmnicului înregistrat  la nr. 4647 din 09.06.2021; 
• raportul de avizare al domnului Dibu Adrian inspector urbanism înregistrat la nr. 4648 din 09.06.2021; 
• raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local înregistrat la nr. 4649 din 09.06.2021; 
• prevederile art.286 alin.1, alin.4 și art.289 din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ; 
• prevederile declarației pe propria răspundere a Secretarului general al comunei Valea Râmnicului 

înregistrată sub nr. 4653/2021 potrivit căreia: 
• a) bunurile în cauză (terenuri cu destinația de folosință – stații transport public) nu fac obiectul unor 

litigii cu privire la apartenența acestora la domeniul public al unității administrativ-teritoriale Valea 
Râmnicului la data de 09.06.2021; 

• b) bunurile în cauză (terenuri cu destinația de folosință – stații transport public) 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 roman în 
perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989; 

• prevederile referatului nr. 4654/2021 privind conformitatea cu realitatea pentru bunurile în cauză    ( 
terenuri cu destinația de folosință – stații transport public ), întocmit și semnat în scopul asumării celor 
declarate în declarația pe propria raspundere a Secretarului general al comunei Valea Râmnicului, de 
către funcționarul cu atribuții în acest sens din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Valea Râmnicului; 

• prevederile  Ghidului – 2021 privind valorile orientative ale proprietatilor imobiliare – județul Buzău, 
întocmit de PFA Baciu Daniela și înregistrat la Camera Notarilor Publici Ploiești la data de 29.01.2021 ; 

• prevederile Legii nr. 92/2007 privind transportul public local, cu modificările și completările ulterioare; 
• prevederile art. 35 din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată; 
• prevederile planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor (anexa nr.1) pentru bunurile ce fac 

obiectul prezentei hotărâri, întocmite de persoana fizică autorizată Hoțescu Dragoș; 
• prevederile  HCL nr. 19 din 13.04.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru anul 

2021 ale Primăriei comunei Valea Râmnicului, cu modificările și completările  ulterioare; 
• prevederile HCL nr. 21 din 13.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință al  Consiliului local al 

comunei Valea Râmnicului pentru  perioada mai – iulie 2021; 
• prevederile  Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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• prevederile art.129 alin.2, lit.c, alin.7 lit.n coroborat cu prevederile art.240 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

• În temeiul  art. 139 alin.1 și alin.3 lit.g, 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.(1) Se atestă apartenența la domeniul public al comunei Valea Râmnicului a bunurilor (terenuri cu 

destinația de folosință – stații transport public), situate în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău, prevazute 
în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

       (2) Consiliul local al comunei Valea Râmnicului stabilește faptul că valorile de inventar ale 
bunurilor prevazute în anexa 1 sunt calculate conform Ghidului – 2021 privind valorile orientative ale 
proprietăților imobiliare – județul Buzău, întocmit de PFA Baciu Daniela și înregistrat la Camera Notarilor 
Publici Ploiești la data de 29.01.2021 și își însușeste valorile de inventar pentru bunurile ce fac obiectul 
prezentei hotărâri, astfel cum sunt menționate în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Compartimentul Urbanism și amenajarea teritoriului va completa în mod corespunzator inventarul 
bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Valea Râmnicului cu bunurile prevazute în anexa la 
prezenta hotarare. 

Art.3.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. 

Art.4.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcinează  Primarul comunei Valea 
Râmnicului prin Compartimentul Urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Valea Râmnicului, precum și persoanele abilitate să exercite controlul financiar preventiv 
propriu, respectiv auditul public intern, operațiuni ce se exercită asupra tuturor operaţiunilor care afectează 
fondurile publice locale şi/sau patrimoniul public şi privat, conform reglementarilor legale în domeniu, de catre 
funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului abilitați în acest sens. 

Art.5.Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica prezenta hotărâre 
autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 
09.06.2021                                                                                                         VALEA  RÂMNICULUI 

 

 Iniţiator 
 Primar, 

 Ing. Marian Galbenu   


