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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA PUIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL PUIEȘTI 
 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului 
de transport public local pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS către S.C. 
Transport Urban de Călători S.A., nr.802/14.06.2021, prin încheierea unui 

act adițional  
 
 

Consiliul Local al comunei Puiești, judeţul Buzău, întrunit în ședință 
ordinară în data de 31.03.2022; 

Având în vedere: 
-referatul de aprobare al Primarului comunei Puiești înregistrat sub nr. 

102/2022 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.”a” din O.U.G 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

-raportul Compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.103/2022 în 
conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.”b” din O.U.G nr.57/2019 privind 
Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 
- adresa nr. 78/24.03.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a 

Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS, înregistrată la sediul Primăriei 
comunei Puiești, sub nr. 2097/24.03.2022 ; 

- contractul de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public 
local pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a 
Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS către S.C. Transport Urban de 
Calatori S.A. nr.802/14.06.2021 

- prevederile Legii  nr.  92/2007 a serviciilor publice de  transport persoane 
în unitățile administrativ-teritoriale, cu  modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de  utilități  
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.3 alin.(2) lit.”c”, ”e”, ”f” și ”l”, art.18 alin.(3) lit.”e”, ”j”, art.22 
alin.(1), art.24 alin.(3) lit.”g” și ”h” din Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitara a Transportului  Public din   Râmnicu Sărat-ATRAS, actualizat;    

  -prevederile  H.C.L. Puiești  nr.3/31.01.2022 privind aprobarea Statutului 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu 
Sărat-ATRAS, desemnarea reprezentantului Comunei Puiești prin Consiliul local 
al Comunei Puiești în  Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS,  desemnarea 
persoanei care poate înlocui reprezentantul Comunei Puiești în Adunarea 
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Generală a  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din 
Râmnicu Sărat-ATRAS și modificarea Statutului acesteia în mod corespunzător 
  -Hotărârea Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 
265/22.12.2021, privind darea în concesiune către Societatea Comercială 
Transport Urban de Călători  S.A. Râmnicu Sărat a bunurilor mobile - autobuze, 
inventariate în domeniul privat al Municipiului Rm.Sărat, în considerarea 
derulării  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 Râmnicu Sărat-ATRAS nr. 802/14.06.2021; 
  -adresa S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Râmnicu Sărat 
nr.1364/24.11.2021, înregistrată la sediul A.D.I. ATRAS sub nr.894/24.11.2021; 

-necesitatea încheierii actului adițional nr.1/2022 la contractul de delegare 
a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competență a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu 
Sărat-ATRAS către S.C. Transport Urban de Călători 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 cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă la elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) și ale art.196, alin.(1) lit.”a” din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă modificarea contractului de delegare a gestiunii directe 
a serviciului de transport public local pe raza de competență a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS 
către S.C. Transport Urban de Călători S.A. nr.802/14.06.2021, prin încheierea 
unui act adițional la acesta. Proiectul actului adițional este prezentat în anexa 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Se împuternicește reprezentantul Comunei Puiești (prin Consiliul  
local Puiești)  în   Adunarea  Generală  a  Asociației de   Dezvoltare 
Intercomunitara a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS - Primarul 
comunei Puiești, doamna BÂRLĂ RODICA ,  respectiv  înlocuitorul  acesteia, 
domnul  PĂUN COSTEL , prin acordarea unui mandat special, să voteze  în  
Adunarea Generală a Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară a Transportului 
Public din  Râmnicu Sărat - ATRAS,  în  numele și pe seama unității 
administrativ-teritoriale Comuna Puiești, aprobarea actului adițional 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 Râmnicu Sărat-ATRAS către S.C. Transport Urban de Călători S.A. 
nr.802/14.06.2021. 

Art.3. Se aprobă mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a 

Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS pentru a semna, prin 

reprezentantul sau legal – Președintele Asociației, domnul Cîrjan Sorin-Valentin, 

în numele și pe seama unității administrativ-teritoriale Puiești , actul adițional 

nr.1/2022 la contractul de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport 
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public local pe raza de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a 

Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS  nr.802/14.06.2021. 

Art.4. Cu   aducerea la  îndeplinire a  prezentei hotărâri  se  însărcinează 

Primarul comunei Puiești prin  Compartimentul de  specialitate al  primarului 

comunei Puiești, în  strânsă corelare cu  răspunderea administrativă și  cu 

principiile răspunderii  administrative  conform competențelor  celor   implicați în 

răspunderea  aferentă  actelor administrative,  respectiv Asociația  de  Dezvoltare 

Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS și 
S.C.Transport Urban de Călători S.A. prin  organele de conducere în concordanță 
cu mandatul primit. 

Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se 

comunică Primarului comunei Puiești, celor nominalizați cu ducerea la îndeplinire și se comunică Instituției Prefectului Județului Buzău în vederea exercitării 

controlului cu privire la legalitate.  

 
 

 
  Președinte de ședință,     Contrasemnează, 
       Consilier local,     Secretar general al comunei, 
     Florentin Jugănaru                   Vali Voicu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr.23 PUIEȘTI-BUZĂU ,  31.03.2022 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Puiești  în ședința ordinară din 
data de 31.03.2022 cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1), (majoritate simplă) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 
13 voturi ”pentru” ,0 ”abțineri”  și 0 voturi ”împotrivă”, din numărul total de 13 consilieri în funcție și 
13 consilieri locali prezenți la ședință. 
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