
 

 
ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
 

privind modificarea contractului 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 către S.C. Transport Urban de Călători S.A. nr. 802/14.06.2021, prin 
încheierea unui act adițional  

 
Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 

 
Având în vedere  : 

 referatul de  aprobare al  Primarului  comunei  Valea  Râmnicului înregistrat la nr. 720 din 25.01.2022; 
 raportul de avizare al  Secretarului general al com. Valea  Râmnicului înreg. la  nr. 721 din 25.01.2022; 
 raportul de avizare  al Comisiei de specialitate a Consiliului  local  înregistrat la nr. 722 din 25.01.2022; 
 prevederile adresei nr. 20 din 13.01.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului 

Public din Râmnicu Sărat – ATRAS ; 
 prevederile  contractului 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 către S.C. Transport Urban de Călători S.A. nr.802/14.06.2021; 

 prevederile Legii  nr.  92/2007 a serviciilor de  transport  public local, cu  modificările și completările 
ulterioare; 

 prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciilor comunitare  de  utilități  publice, republicată, cu  
modificările și completările ulterioare; 

 prevederile  H.C.L. Valea Râmnicului  nr.8/2021 privind aprobarea actualizării Statutului Asociației  de   
Dezvoltare Intercomunitară a Transportului  Public din   Râmnicu Sarat – ATRAS; 

 prevederile art.18 alin.3 lit.e, art.22 alin.1, din Statutul Asociației  de   Dezvoltare Intercomunitară a 
Transportului  Public din   Râmnicu Sărat – ATRAS, actualizat; 

 prevederile H.C.L. Valea Râmnicului  nr.9/2021  privind desemnarea reprezentantului comunei Valea 
Râmnicului prin  Consiliul local al comunei Valea Râmnicului în   Adunarea Generală a Asociației de  
Dezvoltare Intercomunitară a Transportului  Public din Râmnicu Sărat – ATRAS și modificarea 
Statutului acesteia în  mod  corespunzator; 

 prevederile H.C.L. Valea Râmnicului  nr.49/2021  privind desemnarea persoanei care  poate înlocui 
reprezentantul comunei Valea Râmnicului în Adunarea Generală  a Asociației de Dezvoltare 
lntercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS și modificarea  Statutului acesteia 
în mod corespunzator; 

 prevederile hotărârii Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 265/22.12.2021, privind darea 
în concesiune către Societatea Comerciala Transport Urban de Călători  S.A. Râmnicu Sărat a bunurilor 
mobile - autobuze, inventariate în domeniul privat al Municipiului Rm. Sărat, în considerarea derularii  
contractului 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 nr. 
802/14.06.2021; 



 

 prevederile adresei S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat nr.1364/24.11.2021, 
înregistrată la sediul A.D.I. ATRAS sub nr.894/24.11.2021; 

 necesitatea încheierii actului adițional nr.1/2022 la 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 către S.C. Transport Urban de Călători S.A. 
nr.802/14.06.2021; 

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

 prevederile art.129 alin.2 lit.d și  alin.7 lit.n 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  modificarea contractului 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 către S.C. Transport Urban de Călători S.A. nr.802/14.06.2021, prin încheierea unui act 
adițional la acesta.  Actul adițional (in proiect) este prezentat în anexa nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2.Se împuternicește reprezentantul comunei Valea Râmnicului prin Consiliul  local Valea 
Râmnicului  în   Adunarea  Generală  a  Asociației de   Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din 
Râmnicu Sărat – ATRAS – Primarul comunei Valea Râmnicului, domnul Galbenu Marian,  respectiv  
înlocuitorul  acestuia, domnul Enache Victor, prin acordarea unui mandat special, să voteze  î n  Adunarea 
Generală a Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din  Râmnicu 
Sărat – ATRAS,  în  numele și pe   seama unității administrativ- teritoriale comuna Valea 
Râmnicului, aprobarea actului aditional nr.1/2022 la 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  către S.C. Transport Urban de Călători S.A. nr.802/14.06.2021. 

Art.3.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, actul 
adițional nr.1/2022 la 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  
către S.C. Transport Urban de Călători S.A. nr.802/14.06.2021     

Art.4. Cu   aducerea la  îndeplinire a  prezentei hotărâri  se  însarcinează Primarul comunei Valea 
Râmnicului în  stransă corelare cu  răspunderea administrativă și  cu principiile răspunderii  administrative  
conform competențelor  celor   implicați în răspunderea  aferentă  actelor administrative,  respectiv Asociația  
de  Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din  Râmnicu Sărat – ATRAS, prin  organele de 
conducere în concordanță cu  mandatul primit. 

Art.5.Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica prezenta hotărâre 
autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 
                   25.01.2022       VALEA  RÂMNICULUI 
   

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