
 

 
ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea elaborării Strategiei de dezvoltare locală durabilă a comunei Valea 

Râmnicului, județul Buzău pentru perioada 2021 – 2027 
 

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

• referatul de  aprobare al Primarului  comunei  Valea  Râmnicului înregistrat la nr. 686 din 22.01.2021; 
• raportul de avizare al doamnei Hârja Luciana  inspector contabil  înregistrat la nr. 687 din 22.01.2021; 
• raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului  local înregistrat la  nr. 688 din 22.01.2021; 
• prevederile art.7 alin.5 și art.68 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 
• prevederile art.43 alin.1 și alin.3 lit.b din H.G. 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, cu modificările și completările ulterioare;  

• prevederile art.129 alin.1 și  alin.2 lit.b, alin.4 lit.e  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;   
• În temeiul  art. 139  alin.1, 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 elaborarea Strategiei de dezvoltare locală durabilă a comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 
pentru perioada 2021 – 2027, cu o firmă specializată în acest domeniu.  
 
Art.2.Contractul de prestări servicii se va încheia cu operatorul economic a cărei ofertă va fi cea mai 
avantajoasă din punct de vedere economic.  
 
Art.3.Cheltuielile necesare pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare locală durabilă a comunei Valea 
Râmnicului, județul Buzău pentru perioada 2021 – 2027, vor fi suportate din bugetul local.  
 
Art.4.Primarul comunei Valea Râmnicului prin Compartimentul Achiziții publice, 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. 
 
22.01.2021                                                                                                         VALEA  RÂMNICULUI 

 

 Iniţiator 
 Primar, 

 Ing. Marian Galbenu   


