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ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
privind  aprobarea Acordului de parteneriat cu municipiul Râmnicu Sărat pentru realizarea 

obiectivului de investiții ”Construire pod trafic ușor peste albia râului Râmnicu Sărat”  
 
 

Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 
Având în vedere  : 

 referatul de  aprobare al  Primarului  comunei  Valea  Râmnicului înregistrat  la nr.8250 din 13.10.2021; 
 raportul de avizare al doamnei  Iordăchescu Viorica–inspector contabil înreg. la nr.8251 din 13.10.2021; 
 raportul de avizare  al Comisiei de specialitate a  Consiliului local  înregistrat la nr.8252 din 13.10.2021; 
 prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanţate din fonduri 
publice; 

 prevederile art.6 alin.1 din Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, nr. 
1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții 
„Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. 1 lit.a – d din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 95/2021; 

 prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de 
investiții „Anghel Saligny”, 

 prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
 prevederile art. 129  alin.2 lit.e și  alin.4 lit.e și lit.f din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ;   
 În temeiul  art. 139  alin.3 lit.f 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 Acordul de parteneriat (asociere) între UAT comuna Valea Râmnicului (lider de parteneriat) 
prin Consiliul local al comunei Valea Râmnicului și UAT municipiul Râmnicu Sărat (partener) prin Consiliul 
local al municipiului Râmnicu Sărat pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții ”Construire pod 
trafic ușor peste albia râului Râmnicu Sărat”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
              
Art.2. Se împuternicește domnul Galbenu Marian, Primar al comunei Valea Râmnicului, ca în numele și pentru 
UAT comuna Valea Râmnicului să semneze Acordul de parteneriat. 

 
Art.3. Se împuternicește domnul Galbenu Marian, Primar al comunei Valea Râmnicului să semneze, în numele 
parteneriatului, toate documentele necesare pentru depunerea Proiectului  ”Construire pod trafic ușor peste albia 
râului Râmnicu Sărat”.  
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Art.4.Primarul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, va duce la  îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

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

 
                  13.10.2021                                                                          VALEA  RÂMNICULUI 
 
 

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