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ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

 
HOTĂRÂREA nr. 23 din 12.05.2021 

 
privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii 

serviciului de transport public pe raza de competență a Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS, pentru 
fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului 
de transport public local de călători în conformitate cu prevederile 
Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, în forma actualizată, a modalității de 
gestiune a acestui serviciu public și a proiectului contractului de delegare a  
gestiunii Serviciului de transport public local 

 
Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 

Având în vedere   
• referatul de  aprobare al Primarului  comunei  Valea  Râmnicului înregistrat  la   

nr. 3690 din 07.05.2021; 
• raportul de avizare al Secretarului general al com. Valea  Râmnicului  înreg. la    

nr. 3691 din 07.05.2021; 
• raportul de avizare al comisiei  de specialitate a  Consiliului  local înregistrat la   

nr. 3692 din 07.05.2021; 
• prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport de călători 
pe calea ferată și rutier și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 
1107/70 (JO L 315/2007), denumit în continuare "Regulamentul (CE) 1370/2007"; 

• prevederile art. 8 alin. 3 lit. d, art.10 alin. 1 și alin. 4, art.22, alin.3, art. 28 alin. 2 
din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• prevederile art. 3, art.22, art.30, alin.1, alin.2 lit.a, art. 37 alin. 1 și alin. 2 din 
Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• prevederile Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic; 
• prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• prevederile H.G.  nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare 
a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014-2020; 

• prevederile O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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• prevederile O.G. nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport 
inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfeţelor cu alte 
moduri de transport, cu modificările şi completările ulterioare; 

• prevederile O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice 
subvenţionate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile 
interioare, republicată; 

• prevederile OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în  domeniul ajutorului 
de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 
21/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

• prevederile Ordinului nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru 
efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de 
transport public local; 

• prevederile dispozitiilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la 
elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• prevederile art.129 alin.2 lit.d și lit.e, alin.7 lit.n din O.U.G nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 

• În temeiul art. 139 alin.1 și ale art.196 alin.1 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ 

HOTĂRĂŞTE : 
 

       Art.1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de 
transport public pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a 
Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS, pentru fundamentarea și stabilirea 
soluțiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de călători în 
conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, în formă actualizată, 
conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modalitatea de gestiune a Serviciului de transport public local de 
călători pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a 
Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, ca fiind „ gestiunea directă ”. 

Art.3. Se aprobă contractul de delegare a gestiunii directe a serviciului de 
transport public local pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS, conform anexei nr.2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se avizeaza Caietul de sarcini al serviciului de transport public local de 
persoane prin curse regulate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a 
transportului public din Râmnicu Sărat – ATRAS, conform anexei la contractul de 
delegare.  

Art.5. Se avizează Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public 
local de persoane prin curse regulate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
a Transportului Public din Râmnicu Sărat –  ATRAS, conform anexei la contractul de 
delegare. 

Art.6. Mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public 
din Râmnicu Sărat – ATRAS,  să exercite, în numele și pe seama unității administrativ-
teritoriale Valea Râmnicului, dreptul de a delega gestiunea serviciului de transport public 
local către S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat, după obținerea avizului 
Consiliului Concurentei;                                   
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Art.7. Se mandatează reprezentantul unității administrativ-teritoriale Valea 
Râmnicului, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS, în numele și pe seama unității 
administrativ-teritoriale Valea Râmnicului, aprobarea Studiului de oportunitate privind 
delegarea gestiunii serviciului de transport public pe raza de competență a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sarat – ATRAS, pentru 
fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de 
transport public local de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 
1370/2007, în formă actualizată, și aprobarea modalității de gestiune a Serviciului de 
transport public local de călători pe raza de competenta a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS, prin gestiune 
directă, către S.C. Transport Urban de Călatori S.A. Râmnicu Sărat. 

Art.8. Se mandatează reprezentantul unității administrativ-teritoriale Valea 
Râmnicului, să voteze în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS, în numele și pe seama unității 
administrativ-teritoriale Valea Râmnicului aprobarea contractului de delegare a gestiunii 
directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS cu S.C. 
Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat.  

Art.9. Se aprobă mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a 
Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS pentru a semna, prin reprezentantul 
său legal – Președintele Asociației, domnul CÎRJAN SORIN VALENTIN, în numele și pe 
seama unității administrativ-teritoriale Valea Râmnicului, Contractul de delegare a 
gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competență a Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS cu 
S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat.  

Art.10. Primarul comunei Valea Râmnicului va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.  

Art.11. Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va 
comunica prezenta hotărâre autorităţilor  şi persoanelor interesate.  

 
      12.05.2021                              VALEA RÂMNICULUI 

 
         Preşedinte de şedință,                                                 Contrasemnează,                                                                                 
                 Țîrloi Ionica                                                          Secretar general, 

                                                                                        Jr. Şerbu Ionuţ   
 
 
 
 
 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Valea Râmnicului  în ședința 

extraordinară din 12.05.2021 cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu un număr de  14 voturi pentru, 0 voturi împotrivă   și  0 abțineri,  din numărul 
total de 15 consilieri în funcție și 14 consilieri prezenți la ședință.       

 


