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ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea actualizării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a 

Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS 
 

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

• referatul de  aprobare  al Viceprimarului  comunei  Valea  Râmnicului înreg.  la nr. 698 din 22.01.2021; 
• raportul de avizare al domnului Dănulescu Cosmin Ionuț inspector înregistrat la nr. 699 din 22.01.2021; 
• raportul de avizare al comisiei  de  specialitate a  Consiliului  local înregistrat la  nr. 700 din 22.01.2021; 
• Ordinul Prefectului Județului Buzău nr. 761/28.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor 

legale de constituire a Consiliului local al comunei Valea Râmnicului în urma alegerilor locale din 
27.09.2020;  

• prevederile H.C.L. Valea Râmnicului nr.45 din 15.12.2020 privind alegerea Viceprimarului comunei 
Valea Râmnicului județul Buzău; 

• prevederile adresei nr.733/14.01.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public 
din Râmnicu Sărat – ATRAS, însoțită de Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a 
Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS (în forma actualizată);   

• prevederile Legii nr.276/2020 pentru modificarea și completarea O.G nr.26/2000 cu privire la asociații 
și fundații, potrivit cărora s-a eliminat actul constitutiv ca act de înființare și functionare al asociațiilor; 

• prevederile H.C.L. Valea Râmnicului nr.41 din 28.09.2012 privind constituirea/asocierea la Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local „ATRAS”; 

• prevederile Actului constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului 
Public din Râmnicu Sărat –ATRAS (versiunea 2018); 

• prevederile  Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• prevederile art.89 – 91, art.133 alin.1 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ ; 
• prevederile art.5 lit.m și lit.n și art.129 alin.2 lit.d și lit.e,   alin.9 lit.c  din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ ;   
• În temeiul  art. 139 alin.3 lit.f, 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  actualizarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public 
din Râmnicu Sărat – ATRAS, conform anexei nr.1, care  face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Se împuternicește domnul Galbenu Marian, primar al comunei Valea Râmnicului, cetățean 
român, născut la data de 07.10.1956 în comuna Balta Albă, domiciliat în comuna Valea Râmnicului, sat. Rubla,  
,  posesor al C.I.  seria   nr.   eliberat de S.P.C.L.E.P Rm. Sărat la data de 28.02.2012 să semneze în numele și 
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pe seama Consiliului local al comunei Valea Râmnicului, Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a 
Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS în forma actualizată. 
 

Art.3.Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS va 
împuternici o persoană din structura organizatorică a acesteia pentru înregistrarea actualizării Statutului 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS la organismele 
competente. 

 
Art.4.Orice alte prevederi contrare prezentei își înceteaza aplicabilitatea. 

  Art.5.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcinează  Compartimentul Juridic din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Râmnicului, respectiv  Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS. 

Art.6.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   


