
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea întocmirii documentației tehnice faza DALI pentru obiectivul de investiție 
”Infrastructură de acces agricol 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.6720 din 25.08.2021; 
 raportul de avizare al domnului Dibu Adrian – inspector urbanism înregistrat la nr.6721 din 25.08.2021; 
 raportul de avizare  al Comisiei de specialitate  a Consiliului local înregistrat la nr.6722 din 25.08.2021; 
 prevederile Ghidului Solicitantului submăsura 4.3 ”Intervenții pentru dezvoltarea, modernizarea sau 

adaptarea infrastructurii agricole și silvice” la domeniile de intervenție;  
 prevederile H.C.L. Valea  Râmnicului nr. 17  din 13.04.2021 privind aprobarea bugetului local;  
 prevederile H.C.L. Valea  Râmnicului nr. 18  din 13.04.2021 privind aprobarea Programului anual al 

achizițiilor publice pe anul 2021; 
 prevederile H.C.L. Valea  Râmnicului nr. 41  din 31.08.2021 privind rectificarea I a bugetului local al 

comunei Valea Râmniculuipe anul 2021; 
 prevederile art.41 și art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
 prevederile  art. 129 alin. 2 lit.b, alin.4 lit.e, alin. 7 lit.m  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 întocmirea documentației tehnice faza DALI pentru obiectivul de investiție ”Infrastructură de 
acces agricol în comuna Valea Râmnicului, județul Buzău”. 
Art.2.Plata documentației tehnice faza DALI pentru obiectivul de investiție ”Infrastructură de acces agricol în 
comuna Valea Râmnicului, județul Buzău” va fi suportată din bugetul local în cuantum de 120.000 lei cu TVA. 
Art.3.Primarul comunei Valea Râmnicului împreună cu inspectorul contabil vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
Art.4.Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica prezenta hotărâre 
autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
  

25.08.2021 VALEA  RÂMNICULUI 
  

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