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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA PUIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUIEȘTI 
 

HOTĂRÂRE 
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 Generală a  Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS și 

modificarea Statutului acesteia în mod corespunzător 
 
 

Consiliul local al comunei Puieşti, judeţul Buzău, întrunit în ședință 
ordinară  în data de 31.01.2022 
Având în vedere: 
-adresa ATRAS  nr. 897/13.12.2021 și înregistrată la Primăria comunei 
Puiești la nr.8141/15.12.2021 
-referatul de aprobare al primarului Comunei Puiești înregistrat sub 
nr.6/2022 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.”a” din O.U.G 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de inițiator, coroborat cu 
prevederile art.240 din același act normativ cu referire la angajarea 
răspunderii primarului în exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, 
răspundere aferentă actelor administrative; 
-raportul Compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului Comunei Puiești înregistrat sub nr.7/2022 în 
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 răspunderii funcționarilor publici și 
personalului contractual în exercitarea atribuțiilor ce le revin potrivit legii 
(întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute 
de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de 
fundamentare, din punct de vedere tehnic și al legalității), răspundere 
aferentă actelor administrative, operațiuni anterioare adoptării actului 
administrativ; 
-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 
-Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public 
din Ramnicu Sarat –ATRAS, în forma aprobată prin Încheierea Judecătoriei 
Râmnicu Sărat din data de 31.05.2021;  
-Încheierea Judecătoriei Rm.Sărat, județul Buzău din data de 16.10.2020 în 
Dosarul 3319/287/2020 având ca obiect validarea alegerii doamnei Bârlă 
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Rodica, în calitate de primar al Comunei Puiești, judetul Buzău, urmare a 
alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020; 
-Ordinul Prefectului Județului Buzău nr.766/28.10.2020, înregistrat la 
Primăria comunei Puiești la nr.7400/28.10.2020 privind constatarea 
îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei 
Puiești în urma alegerilor locale din data de 27.09.2020.  
-prevederile H.C.L. Puiești nr.18/23.04.2021 privind  aprobarea acordului 
de asociere a Comunei Puiești, județul Buzău la Asociația de Dezvoltare  
Intercomunitară a Transportului Public Rm.Sărat-ATRAS; 
-prevederile O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu 
modificările și completările ulterioare; 
-prevederile art.132 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
-prevederile art.5, lit.”m” și ”n”, art.129, alin.(2), lit.”d”, alin.(7), lit.”n” și 
alin.(14), respectiv prevederile art.240 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului 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; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art.1.Se aprobă Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a 
Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS, în forma aprobată prin 
Încheierea Judecătoriei Râmnicu Sărat din data de 31.05.2021, conform 
anexei 1 la prezenta hotărâre. 
       Art.2.Se desemnează ca reprezentant al Comunei Puiești prin Consiliul 
local al Comunei Puiești în  Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS, primarul 
Comunei Puiești, doamna Bârlă Rodica. 

Art.3.Se aprobă desemnarea domnului Păun Costel în calitate de 
înlocuitor al reprezentantului Comunei Puiești în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din 
Râmnicu Sărat-ATRAS, în cazul în care acesta nu poate participa la ședințele la care este convocat. 

Art.4.Datele de identificare ale persoanelor desemnate la art.(2) și 
art.(3) sunt prezentate în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.5.Se aprobă modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS în mod 
corespunzator. 

Art.6.Se aprobă desemnarea Președintelui A.D.I. ATRAS Rm.Sărat, 
domnul Cârjan Sorin-Valentin, să semneze în numele și pe seama 
Consiliului local al Comunei Puiești, Statutul Asociației de Dezvoltare 
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Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat-ATRAS în forma 
modificată. 

Art.7.Asociația de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public 
din Râmnicu Sărat-ATRAS va împuternici o persoană din structura 
organizatorică a acesteia pentru înregistrarea modificărilor Statutului 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din 
Râmnicu Sărat-ATRAS la organismele competente. 

Art.8.Orice alte prevederi contrare prezentei își încetează 
aplicabilitatea. 
 Art.9. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează  
Primarului Comunei Puiești, respectiv Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS. 

Art.10.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, 
     Corina Jugănaru                        Vali Voicu 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.3 PUIEȘTI-BUZĂU ,  31.01.2022 
 
 Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Puiești  în ședința ordinară din 
data de 31.01.2022  cu respectarea prevederilor art.139 alin. (1), (majoritate simplă) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu un număr de 12 voturi ”pentru” , 1 ”abținere”  și 0 

voturi ”împotrivă”, din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri prezenți la ședință. 
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Anexa la H.C.L.Puiești  nr. 3/31.01.2022  
 
 
Datele de identificare ale persoanelor desemnate sunt: 
 
Nr.crt. Numele si prenumele Date de identificare 

 
 

1. 

 
 

Bârlă Rodica 

Cetățean român, născut la data de 
28.01.1982, în Rm.Sărat, domiciliată în 
Comuna Puiești, sat Nicolești, str. Strada 
nr.1, nr. 75, posesoare a C.I. seria XZ, 
nr. 583878, eliberat de SPCLEP 
RM.SĂRAT , la data de 31.01.2013 

 
 

2. 

 
Păun Costel 

Cetățean român, născut la data de 
27.07.1960, în Comuna Puiești,  
domiciliat în Com.Puiești, sat Măcrina, 
str. Strada nr.18, nr. 11, posesor al C.I. 
seria XZ, nr. 661016, eliberat de SPCLEP 
Rm.Sărat , la data de 21.07.2014 

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