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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 

 
 

HOTARAREA  NR. 3 
 

 privind modificarea 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 catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A. nr.802/14.06.2021, 

prin incheierea unui act aditional                        
 

  Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in sedinta 
ordinara pe data de 31.01.2022; 

 

        Avand in vedere:  
▪ referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub nr. 

198/14.01.2022  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. 199/14.01.2022 

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.621/31.01.2022; 

▪ avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru invatamant, cultura, 
sanatate, protectie  sociala, activitati sportive si de agrement, inregistrat 

sub nr.624/31.01.2022; 
▪ avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru  administratie 

publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor 

cetatenilor, inregistrat sub nr.627/31.01.2022; 
▪ adresa nr. 13/13.01.2022 referitoare la necesitatea modificarii  

contracului 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 catre 

S.C. Transport Urban de Calatori S.A. nr.802/14.06.2021, prin 
incheierea unui act aditional   ;                   

▪ 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 catre S.C. Transport 

Urban de Calatori S.A. nr.802/14.06.2021; 
▪ prevederile Legii  nr.  92/2007 a serviciilor de  transport  public local, cu  

modificarile completarile ulterioare; 

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

▪ hotararea Consiliului local Podgoria nr. 17/14.05.2021 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; 

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

▪ hotararea Consiliului local al Municipiului Ramnicu Sarat nr. 
265/22.12.2021, privind darea in concesiune catre Societatea 
Comerciala Transport Urban de Calatori  S.A. Ramnicu Sarat a bunurilor 

mobile - autobuze, inventariate in domeniul privat al Municipiului Rm. 
Sarat, in considerarea derularii  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 nr. 802/14.06.2021; 

▪ adresa S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Ramnicu Sarat 
nr.1364/24.11.2021, inregistrata la sediul A.D.I. ATRAS sub 
nr.894/24.11.2021; 

▪ necesitatea incheierii actului aditional nr.1/2022 la 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 catre S.C. Transport 

Urban de Calatori S.A. nr.802/14.06.2021; 
▪ 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 modificarea 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 
catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A. nr.802/14.06.2021, prin 

incheierea unui act aditional la acesta.  Actul aditional (in proiect) este 
prezentat in Anexa1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
                                

Art.2. Se imputerniceste reprezentantul comunei  Podgoria (prin 
Consiliul local Podgoria) in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitară a Transportului Public din Rm. Sarat – ATRAS – domnul 
Chiru Marius – Viorel, respectiv inlocuitorul desemnat al acestuia –
viceprimarul comunei, domnul Iorga Damian,   prin acordarea unui mandat 

special, sa voteze  in  Adunarea Generala a Asociatiei de  Dezvoltare 
Intercomunitara a Transportului Public din  Ramnicu Sarat - 
ATRAS,  in  numele si pe   seama unitatii administrativ-teritoriale  

comuna  Podgoria, aprobarea actului aditional nr.1/2022 la 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  catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A. 
nr.802/14.06.2021. 

 
         Art.3. Se aproba mandatarea Asociației 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 , 

actul aditional nr.1/2022 la 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  

catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A. nr.802/14.06.2021     



 
Art.4. Cu   aducerea la  lndeplinire a  prezentei hotarari  se  insarcineaza 

Primarul  comunei Podgoria, domnul Chiru Marius - Viorel in  stransa corelare 
cu  raspunderea administrativa si  cu principiile raspunderii  administrative  

conform competentelor  celor   implicati in raspunderea  aferenta  actelor 
administrative,  respectiv Asociatia  de  Dezvoltare Intercomunitara a 
Transportului Public din  Ramnicu Sarat-ATRAS, prin  organele de conducere 

in concordanta cu  mandatul primit. 
 

Art.5. 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   
 
 

Nr. 3 
 Data : 31.01.2022 

 

Presedinte de sedinta,  

Putrezeanu Ciprian Adrian 

          Contrasemneaza, 
     Secretar general, 

 

Rapeanu Violeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

şedinţa ORDINARA,  din data de 31.01.2022 cu respectarea   prevederilor   art. 139   

alin.(1)  (majoritate  simpla)   din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un 
număr de  13 voturi pentru, 0 voturi  abţinere, 0 voturi impotriva, din numărul total de 

13 consilieri locali validati in funcţie si 13  consilieri locali prezenţi la  sedinta 


