
 1 
 

 
ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea compensării cheltuielilor de transport elevilor navetiști cu TUC Rm. Sărat, pentru 

perioada iulie  – decembrie 2021 
 

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

 referat de aprobare  a  Primarului  comunei  Valea Râmnicului înregistrată  la nr.7533 din 21.09.2021; 
 raportul de avizare al  doamnei  Iordăchescu Viorica – inspector înregistrat la nr.7534 din 21.09.2021; 
 raportul de avizare  al  Comisiei de  specialitate  a  Consiliului local  înreg. la nr.7535 din 21.09.2021; 
 documentațiile de plată communicate de Transport Urban Călători S.A. Râmnicu Sărat;  
 prevederile H.C.L. Valea  Râmnicului nr.17 din 13.04.2021 privind aprobarea bugetului local al comunei 

Valea Râmnicului pe anul 2021; 
 prevederile Legii nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-

teritoriale; 
 prevederile art. 84 pct 1˄7  din O.U.G. nr.50/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr. 1/2011; 
 prevederile Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările și completarile ulterioare;  
 prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

repunlicată (R2) , cu modificările și completările ulterioare; 
 prevederile  art. 129 alin.1 și alin. 2 lit.d, alin. 7 lit.a și 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 compensarea cheltuielilor de transport elevilor navetiști cu TUC Rm. Sărat pentru perioada iulie 
– decembrie 2021, conform situațiilor financiare lunare depuse la Compartimentul Buget finanțe contabilitate.  
Art.2.Primarul comunei Valea Râmnicului, prin Compartimentul Buget finațe contabilitate va duce la  
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
Art.3. Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica prezenta hotărâre 
autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 
                    21.09.2021                                                                           VALEA  RÂMNICULUI 
 

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