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ROMÂNIA  
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Valea Râmnicului a unui bun drum 
de exploatare DE 113 situat în sat Valea Râmnicului, 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. 6726 din 25.08.2021; 

 raportul de avizare al Secretarului general al com. Valea  Râmnicului înreg. la  nr. 6727 din 25.08.2021; 

 raportul de avizare al Comisiei de specialitate a  Consiliului local înregistrat la nr. 6728 din 25.08.2021; 

 prevederile declarației pe propria răspundere a Secretarului general al comunei Valea Râmnicului din 

25.08.2021; 

 prevederile raportului de avizare al Comisiei de inventariere de la nivelul comunei Valea Râmnicului 

din 25.08.2021;  

 prevederile H.C.L. Valea Râmnicului nr.44/2021 privind  aprobarea întocmirii documentației tehnice 
faza DALI pentru obiectivul de investiție ”Infrastructură de acces agricol în comuna Valea Râmnicului, 
județul Buzău”; 

 prevederile Anexei nr.79 – ”Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Valea 
Râmnicului”, însușită prin H.C.L. Valea Râmnicului nr. 19/26.08.1999, modificată și completată prin 
H.C.L. Valea Râmnicului nr. 16/20.07.2000, aprobată prin H.G. nr. 1348/27.12.2001; 

 prevederile art.27 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată;  
 prevederile art.554, art.858 – 863 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată;  
 prevederile H.C.L. Valea Râmnicului nr. 31 din 31.10.2017 privind aprobarea Nomenclatorului stradal 

al comunei Valea Râmnicului, județul Buzău;  
 prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 prevederile Legii 24/2000  privind  normele  de tehnică legislativă la  elaborarea actelor normative 

republicată, cu  modificările și completările ulterioare; 

 prevederile  art. 129 alin.2 lit.c, alin.7 lit.m și art.289 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ;  

 În temeiul  art. 139  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. Se aprobă  atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Valea Râmnicului a unui bun drum de 
exploatare DE 113 situat în sat Valea Râmnicului, comuna Valea Râmnicului, județul Buzău, conform anexei 
nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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Art.2. După întocmirea cărții funciare  se va întocmi proiectul de hotărâre care va fi transmis Ministerului  cu 

atribuţii în domeniul administraţiei publice și în baza avizului favorabil se va emite hotărârea de completare a 
domeniului public al comunei Valea Râmnicului. 

 

Art.3. Primarul comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, informând Consiliul local  Valea Râmnicului, județul Buzău, asupra modului de îndeplinire 

 

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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