
 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 

 

 
 PROIECT  DE HOTARARE   nr. 26 

 

 
 privind desemnarea persoanei care poate inlocui reprezentantul   

Comunei Podgoria in Adunarea Generala a  Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS si 
modificarea Statutului acesteia in mod corespunzator 

 
 

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

ORDINARA   in data de 30.07.2021; 
 

Având în vedere  : 
• referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub 

nr. 3069/26.07.2021 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. 
3070/26,07,2021 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…/……; 

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

• avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru  administratie 
publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor 
cetatenilor, inregistrat sub nr. …/….;  

• adresa  Asociatiei de   Dezvoltare Intercomunitara a  Transportului  
Public din Ramnicu  Sarat-ATRAS nr. 823/21,07,2021 inregistrata   la    
sediul   Primariei  comunei PODGORIA sub nr.3033/23,07,2021; 

• Hotararea Consiliului local  al comunei Puiesti, judetul Buzau, 
nr.18I23.04.2021 privind aprobarea  acordului  de   asociere a comunei 
Puiesti, judetul Buzau la Asociatia  de   Dezvoltare Intercomunitara  a  
Transportului  Public din   Ramnicu Sarat-ATRAS; 

• prevederile art.13, art.18, alin.(2), lit.h) si lit.j) si art.22 din  Statutul 
Asociatiei de Dezvoltare    Intercomunitara a Transportului Public din  
Ramnicu Sarat-ATRAS; 

•  prevederile H.G  nr.855/2008 pentru  aprobarea actului  constitutiv-
cadru si a statutului-cadru  ale   asociatiilor  de   dezvoltare  
intercomunitara   cu   obiect de activitate serviciile de utilitati publice, 
cu  modificarile si completarile ulterioare; 

• prevederile O.G  nr.26/2000 cu  privire la  asociatii si  fundatii, cu  
modificarile si completarile ulterioare; 

•  prevederile  Legii  nr.51/2006  a serviciilor comunitare de  utilitati  
publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

•  prevederile  Legii  nr.92/2007 a  serviciilor publice de   transport  
persoane  in unitatile administrativ-teritoriale, cu  modificarile si 
completarile ulterioare; 

•  prevederile art.89,  alin.(1)-(3) si art.129, alin.(2), lit.d),  lit.e),  alin.(7), 
lit.n), alin.(9) coroborat  cu   prevederile  art.240   din    Ordonanta  de   
Urgenta  a  Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu  
modificarile si completarile ulterioare; Luand  in   considerare  
dispozitiile Legii  nr.24/2000  privind  normele  de tehnica legislativa la  
elaborarea actelor normative republicata, cu  modificarile si 
completarile ulterioare; 

 
In temeiul prevederilor  art. 133 alin.(1) și art. 139 alin. (3) precum si   
art. 196 alin. (1) lit. a)  si art. 197  alin. (1)  si (2) – (4)  din O.U.G. nr. 
57/2020 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 

H O T A R A S T E : 

 
  
 

       Art.1. Se aproba desemnarea domnului IORGA DAMIAN  in calitate de 
inlocuitor al reprezentantului  Comunei Podgoria in Adunarea Generala a  
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu 



Sarat-ATRAS, in cazul in care acesta nu poate participa la sedintele la care 
este convocat.  

Art.2. Datele de identificare ale persoanei desemnate la art.1 sunt 
prevazute in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. Se modifica Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a 
Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS, in mod corespunzator. 

Art.4. Orice alta dispozitie contrara prezentei isi inceteaza 
aplicabilitatea. 

 Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza  

Primarul municipiului Rm.Sarat prin grija secretarului general al comunei 
Podgoria si a  persoanei desemnate la art.1 

Art. 6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publica, respectiv se 
comunica Primarului comunei Podgoria, celor nominalizaţi cu ducerea la 
indeplinire si se comunica Instituţiei Prefectului, Judeţului Buzău in vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate. 

 
 
 
 

Iniţiator,  
    Primar,  

 

   Chiru Marius Viorel  

 

Avizat pentru legalitate,  

Secretar general, 

 
Rapeanu Violeta- Cristina 

 
 
 
 
 
 
 
 

Podgoria 
 

   Proiect de hotarare nr. 26  din 23.07.2021 

 

 

 

 

 

 


