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 HOTARAREA NR. 17 

pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii 
serviciului de transport public pe raza de competenta a Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat – 

ATRAS, pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a 
gestiunii Serviciului de transport public local de călători în conformitate 
cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, in forma actualizata, 

a modalitatii de gestiune a acestui serviciu public si a proiectului 
contractului de delegare a  gestiunii Serviciului de transport public local 

 
 
  Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in sedinta 

extraordinara – de indata    pe luna mai 2021; 
 

        Avand in vedere:  

 referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub 
nr. 1891/7.05.2021  intocmit in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), 

lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de 
initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire 
la angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin 

potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative; 
 raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. 

1920/10.05.2021, intocmit in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), 
lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu 
prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu referire la angajarea 

raspunderii functionarilor publici si personalului contractual in exercitarea 
atributiilor ce le revin potrivit legii (intocmirea rapoartelor sau a altor 
documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea 

rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere 
tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni 

anterioare adoptarii actului administrativ; 
 avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru programe de 
dezvoltare  economico – sociala, buget – finante, administrarea domeniului 

public si privat  al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia 
mediului , servicii si comert, inregistrat sub nr.1984/14.05.2021; 

 avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru invatamant, cultura, 
sanatate, protectie  sociala, activitati sportive si de agrement, inregistrat sub 
nr. 1985/14.05.2021; 



 

 avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru  administratie publica 

locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, 
inregistrat sub nr. 1986/14.05.2021; 
 Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport de 
călători pe calea ferată și rutier și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 
1191/69 și nr. 1107/70 (JO L 315/2007), denumit în continuare 

"Regulamentul (CE) 1370/2007"; 
 prevederile art. 8 alin. (3) lit. d), art.10 alin. (1) si alin. (4), art.22, alin.(3), 
art. 28 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 

51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 prevederile art. 3, art.22, art.30, alin.(1), alin.(2), lit.a), art. 37 alin. (1) si 

alin. (2) din Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 prevederile Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic; 

 prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 prevederile H.G.  nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 

privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020; 
 Prevederile O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
 Prevederile O.G. nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport 
inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfeţelor cu 

alte moduri de transport, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Prevederile O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice 
subvenţionate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile 

interioare, republicată; 
 Prevederile OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în  domeniul 

ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii 
concurenței nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile Ordinului nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al 

serviciilor de transport public local; 

 prevederile art.129 alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n) din O.U.G nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 

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

tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 
 
În temeiul art.133, alin.(1), art. 134 alin (4),  art. 139, alin.(1) si 

ale art.196, alin.1, lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

       Art.1. Se aproba Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii 
serviciului de transport public pe raza de competenta a Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat – 



 

ATRAS, pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a 
gestiunii Serviciului de transport public local de călători în conformitate cu 

prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, in forma actualizata, conform 
Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Se aproba modalitatea de gestiune a Serviciului de transport 
public local de călători pe raza de competenta a Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat – ATRAS, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, ca fiind 
„gestiunea directa”. 

Art.3. Se aproba contractul de delegare a gestiunii directe a serviciului 
de transport public local pe raza de competenta a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS, (in 

proiect), conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.4. Se avizeaza Caietul de sarcini al serviciului de transport public 

local de persoane prin curse regulate in cadrul Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară a transportului public din Rm. Sărat-ATRAS, conform Anexei 
14 la contractul de delegare (in proiect).  

Art.5. Se avizeaza Regulamentul pentru efectuarea serviciului de 
transport public local de persoane prin curse regulate in cadrul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Rm. Sărat-ATRAS, 

conform Anexei 15 la contractul de delegare (in proiect).  
Art.6. Se mandateaza  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a 

Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS,  sa exercite, in numele si pe 
seama unitatii administrativ-teritoriale Podgoria, dreptul de a delega gestiunea 
serviciului de transport public local catre S.C. Transport Urban de Calatori 

S.A. Rm. Sarat, dupa obtinerea avizului Consiliului Concurentei;                                      
Art.7. Se mandateaza reprezentantul unitatii administrativ-teritoriale 

Podgoria, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS, in numele 
si pe seama unitatii administrativ-teritoriale Podgoria,  aprobarea Studiului de 

oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport public pe raza 
de competenta a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului 
Public din Ramnicu Sarat – ATRAS, pentru fundamentarea si stabilirea 

solutiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de 
călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, in 
forma actualizata, si aprobarea modalitatii de gestiune a Serviciului de 

transport public local de călători pe raza de competenta a Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat – 

ATRAS, prin gestiune directa, catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. 
Sarat. 

Art.8. Se mandateaza reprezentantul unitatii administrativ-teritoriale 

Podgoria, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS, in numele 

si pe seama unitatii administrativ-teritoriale Podgoria aprobarea contractului 
de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de 
competenta a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public 

din Ramnicu Sărat-ATRAS cu S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. 
Sarat.  

Art.9. Se mandateaza Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a 

Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS pentru a semna, prin 
reprezentantul sau legal – Presedintele Asociatiei, domnul CÎRJAN SORIN 

VALENTIN, in numele si pe seama unitatii administrativ-teritoriale Podgoria , 



 

Contractul de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local 
pe raza de competenta a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a 

Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS cu S.C. Transport Urban de 
Calatori S.A. Rm. Sarat.  

Art.10. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza  
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu – 
sarat- ATRAS  prin organismele de conducere. 

 
Art.11. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se 

comunica Primarului  comunei Podgoria, celor nominalizati cu ducerea la 

indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea 
exercitarii controlului cu privire la legalitate   
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Presedinte de sedinta,  

Iorga Damian 

 Contrasemneaza,  

      Secretar general, 

 

Rapeanu Violeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

şedinţa EXTRAORDINARA, convocata de indata  din data de 14.05.2021, cu respectarea   

prevederilor   art. 139   alin.(1) corob. cu  art. 5 lit. cc) (majoritate  absoluta)   din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 9 voturi pentru, 0 voturi abţineri si 

0  voturi  împotriva,  din numărul total de 13 consilieri locali validati in funcţie si 9   
consilieri locali prezenţi la  sedinta.  

 

 
  

 
 


