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-DISPOZIŢIA  nr. 72- 

privind convocarea Consiliului local  Râmnicelu, Judeţul Buzău, 
în şedinţa extraordinară 

 
Primarul comunei Râmnicelu , Judeţul Buzău, având in vedere: 
-referatul secretarului general al comunei Râmnicelu, înregistrat sub nr. 2389 din 05.05.2021;  
-prevederile art. 22 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local 
Ramnicelu, Judeţul Buzău, 
-în temeiul prevederilor art. 133-(2) lit.(a), art. 196-(1) lit.(b) si art. 197 alin.(1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, modificat si completat, 
 

D I S P U N E: 
          Art.1). Se convoacă Consiliul local al comunei Râmnicelu, Judeţul Buzău, în şedinţă 
extraordinară, pentru data de 10 Mai  2021 - ora  10,00 care va avea loc în Sala de şedinţe a 
consiliului local din Strada Ceauşu Nr. 428A, cu următorul proiect al ordinii de zi: 
a)-Proiect de hotărare privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii 
serviciului de transport public pe raza de competenta a Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 
a Transportului Public din Ramnicu Sarat – ATRAS, pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor 
optime de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de călători în conformitate cu 
prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, in forma actualizata, a modalitatii de gestiune a 
acestui serviciu public si a proiectului contractului de delegare a  gestiunii Serviciului de 
transport public local 
b).Întrebări, interpelări, petiţii şi informări, diverse. 
      Art.2). Iniţiatorul proiectului de hotărare înscris pe ordinea de zi, este primarul comunei 
Râmnicelu, Judeţul Buzău. 
      Art.3). (1) Materialele proiectelor de hotărari înscrise pe ordinea de zi a şedinţei 
extraordinare din data de 10 Mai 2021, se transmit în scris pentru consilierii locali care nu dispun 
de echipamente informatice şi online pentru cei care au în dotare echipamente informatice. 
       (2). Asupra proiectelor de hotărari înscrise pe ordinea de zi, consilierii locali pot formula 
amendamente în şedinţele comisiilor de specialitate şi trecute în rapoartele de avizare ale 
acestora. 
        Art.4). Secretarul general al comunei va face publică, va transmite Institutiei Prefectului 
Judetul Buzau, consilierilor locali si se va aduce la cunostinta publica prin afisare in monitorul 
oficial al comunei, la adresa www.rimnicelu.ro  prezenta dispozitie. 
 
                Primar,                   
          Dumitru Stanciu                                                       Contrasemneaza   
                                                                                   Secretar general al comunei, 
                                                                                             Nicolae Hotescu  
Râmnicelu: 5 Mai 2021 
 


