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ROMÂNIA  

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea primirii în calitate de  membru asociat în cadrul Asociației de  Dezvoltare 

lntercomunitară a Transportului Public din  Râmnicu Sărat  ATRAS  a Comunei Puiești, județul Buzău 
și modificarea Statutului acesteia, la care  comuna Valea Râmnicului este membru asociat 

 
Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 

 
Având în vedere  : 

 referatul de  aprobare al  Primarului  comunei Valea  Râmnicului înregistrat la nr. 6732 din 25.08.2021; 
 raportul de avizare al Secretarului general al com. Valea  Râmnicului înreg. la  nr. 6733 din 25.08.2021; 
 raportul de avizare al Comisiei de specialitate a  Consiliului local înregistrat la nr. 6734 din 25.08.2021; 
 prevederile adresei  Asociației de   Dezvoltare Intercomunitară a  Transportului  Public din Râmnicu  

Sărat-ATRAS nr. 830 din 21.07.2021,   inregistrata   la    sediul   Primariei comunei Valea Râmnicului 
sub nr. 5848 din 23.07.2021; 

 prevederile H.C.L. Puiești nr.18 din 23.04.2021 privind aprobarea  acordului  de   asociere a comunei 
Puiești, județul Buzău la Asociația  de   Dezvoltare Intercomunitară  a  Transportului  Public din   
Râmnicu Sărat-ATRAS; 

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

 prevederile Statutului  Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară a Transportului  Public din Râmnicu 
Sărat -ATRAS,  în  forma actualizată aprobată prin  Încheierea Judecătoriei Râmnicu Sărat din  data de 
31.05.2021; 

 prevederile H.C.L. nr. 9 din 28.01.2021  privind desemnarea reprezentantului comunei Valea 
Râmnicului prin Consiliul local al comunei Valea Râmnicului  în  Adunarea Generala a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS și modificarea 
Statutului acesteia în mod corespunzător; 

 prevederile art.13, art.18, alin.2, lit.h și lit.j și art.22 din  Statutul Asociației de Dezvoltare    
Intercomunitară a Transportului Public din  Râmnicu Sărat-ATRAS; 

 prevederile H.G  nr.855/2008 pentru  aprobarea actului  constitutiv-cadru și a statutului-cadru  ale   
asociațiilor  de   dezvoltare  intercomunitară   cu   obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu  
modificările și completările ulterioare; 

 prevederile O.G. nr.26/2000 cu  privire la  asociații și  fundații, cu  modificările și completarile 
ulterioare; 

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

 prevederile  Legii  nr.92/2007 a  serviciilor publice de   transport  persoane  în unitățile administrativ-
teritoriale, cu  modificările și completările ulterioare; 

 prevederile Legii 24/2000  privind  normele  de tehnică legislativă la  elaborarea actelor normative 
republicată, cu  modificările și completările ulterioare; 
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 prevederile art.89,  alin.1-3  art.129  alin.2 lit.d și lit.e, alin.7  lit.n și alin.9 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  primirea în calitate de membru asociat în cadrul Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară  a 
Transportului  Public din  Râmnicu Sărat-ATRAS a comunei Puiești, judetul Buzău. 
Art.2. Se aprobă modificarea  Statutului Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din   
Râmnicu  Sărat-ATRAS, prin   act adițional, conform prevederilor art.1. 
Art.3.  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,  prin   acordarea   
unui mandat special, să voteze  în  favoarea aprobării  primirii în  calitate de  membru asociat a comunei 
Puiești, județul Buzău precum și în favoarea adoptării Actului Adițional  la  Statutul  Asociației de  Dezvoltare 
Intercomunitară a Transportului Public din  Râmnicu Sărat-ATRAS. 
Art.4.  (1)  Se   împuternicește Primarul  comunei Valea Râmnicului, domnul Galbenu Marian, să semneze în  
numele și  pe  seama comunei Valea Râmnicului (prin  Consiliul local Valea Râmnicului), actul adițional 
menționat la art.2. 

(2) Datele de  identificare ale  persoanei desemnate sunt  prevazute în anexa care face  parte integrantă 
din  prezenta hotărâre. 
Art.5. Asociația de  Dezvoltare Intercomunitară  a Transportului  Public din Râmnicu Sărat-ATRAS va  
împuternici o persoana din  structura organizatorică a acesteia  pentru   înregistrarea  actualizării  Statutului   
Asociației de   Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din  Râmnicu Sărat-ATRAS la organismele 
competente. 
Art.6. Primarul comunei Valea Râmnicului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.7.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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