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HOTĂRÂREA  nr. 43 

privind stabilirea unor masuri organizatorice si de functionare in 
cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public 

din Rm Sarat,  precum si aprobarea Randamentului financiar al traseului 
de transport calatori Rm Sarat –Podgoria pentru anul 2020 

 

Consiliul local al Comunei Podgoria, judeţul Buzău, intrunit in 
sedinta ORDINARA  pe luna  DECEMBRIE 2019, având în vedere: 

 

 referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria la  proiectul de 

hotarare, inregistrat sub nr. 6027/18.12.2019; 

 referatul compartimentului de resort nr. 6028/18.12.2019.; 

 avizul consultativ al Comisiei   de specialitate a Consiliului local 

Podgoria;   

 adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public 

din Rm Sarat nr. 702/12.12.2019; 

 adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public 

din Rm Sarat nr.1601/12.12.2019; 

 adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public 

din Rm Sarat nr.1547/29.11.2019; 

 prevederile Hotararii Consiliului Local Podgoria nr. 31/31.08.2012 

privind participarea  comunei Podgoria in calitate de membru   asociat  
la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public – Rm 

Sarat ; 

 

 Luand in considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile 
si completarile ulterioare;  

 

            În temeiul prevederilor art.129,alin.(1), alin. (2) lit. b),  alin. 4), 

lit.a), art. 139 alin.3) lit.a), art. 196, alin.1) lit.a), si art. 197, alin. 1) si 
4) din O.U.G. 57/2019-Codul administrativ, 

 

HOTARASTE: 

 

         Art.1.  Se aproba mandatarea domnului CHIRU MARIUS- VIOREL, 
primar al comunei Podgoria, judetul Buzau,  pentru participarea  la sedinta  
Adunarii Generale  a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a 

Transportului Public din Rm Sarat,   ce va  avea loc in cursul lunii 

ianuarie 2020. 

 



Art.2.  Se aproba Randamentul financiar al traseului de transport 
calatori Rm Sarat –Podgoria pentru anul 2020, stabilit potrivit Anexei 1 – parte 

integranta din prezenta Hotarare . 

 

          Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului 
general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei 

Podgoria  şi Prefectului judeţului Buzău şi se aduce la cunoştinţa publică prin 
afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet a institutiei.  

 

 

 

 

 

Nr. 43 

        Data : 23.12.2019 

 

Presedinte de sedinta,  

Ciui Cosmin  

 Contrasemneaza pentru legalitate,  

      Secretar general,  

Rapeanu Violeta    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al comunei Podgoria  in 

şedinţa ordinara din data de 23.12.2019, cu respectarea   prevederilor   art. 139   alin.l  

(majoritate   simpla)   din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr 

de 13  voturi pentru, 0 abţineri si 0 voturi împotriva din numărul total de 13 consilieri 

locali in funcţie si 13 consilieri locali prezenţi la sedinta. 

 

 


