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ROMÂNIA  
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind desemnarea persoanei care poate înlocui reprezentantul 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 

 
 

Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 
 

Având în vedere  : 
 

 referatul de  aprobare al  Primarului  comunei Valea  Râmnicului înregistrat la nr. 6682 din 25.08.2021; 
 raportul de avizare al Secretarului general al com. Valea  Râmnicului înreg. la  nr. 6686 din 25.08.2021; 
 raportul de avizare al Comisiei de specialitate a  Consiliului local înregistrat la nr. 6683 din 25.08.2021; 
 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 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 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.G nr.742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 
855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice; 

 prevederile art.20, alin.7 din anexa nr.2 din H.G nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru 
şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de 
utilităţi publice, actualizata; 

 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; 

 prevederile art.89,  art.129  alin.2 lit.e, alin.7  lit.n și alin.9 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ ;   
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 În temeiul  art. 139  alin.1, 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  desemnarea domnului Enache Victor, în calitate de înlocuitor al reprezentantului comunei 
Valea Râmnicului în Adunarea Generală a  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din 
Râmnicu Sărat-ATRAS, în cazul în care acesta nu poate participa la ședințele la care este convocat.  
Art.2. Datele de identificare ale persoanei desemnate la art.1 sunt prevazute în anexa, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
Art.3.  Se modifică Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu 
Sărat-ATRAS, în mod corespunzator. 
Art.4. Orice altă dispoziție contrară prezentei își încetează aplicabilitatea. 
Art.5. Primarul comunei Valea Râmnicului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.6.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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