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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA PUIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUIEȘTI 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea acordului de asociere a Comunei Puiești, județul Buzău 

la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public 
Rm.Sărat-ATRAS 

 
 
 Consiliul local al comunei Puiești, județul Buzău, 
 Având în vedere: 

-referatul Primarului comunei Puiești de iniţiere a proiectului de 
hotărâre înregistrat la nr.71/2021; 

-raportul compartimentului de specialitate/Secretarului general al 
comunei nr.72/2021; 

-avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Puiești 
anexate la hotărâre; 

-adresa nr.746/19.03.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a 
Transportului Public Rm.Sărat-ATRAS prin care solicită acordul de asociere 

-prevederile Legii nr. 92 din 10 aprilie 2007  serviciilor publice de 
transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și 
completările ulterioare 

-prevederile art. 89-91 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 privind asociaţii şi 
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

În temeiul  art. 129, alin.(2), lit. ”e”, alin.(9), lit.”c” și  art. 139, alin. (1) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1 Se aprobă acordul de asociere al comunei Puiești , județul Buzău 

la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din 
Rm.Sărat-ATRAS. 



Pagina 2 din 2 
 

Art.2 Se împuterniceşte Primarul comunei PUIEȘTI , județul Buzău, 
doamna Rodica Bârlă în vederea semnării tuturor actelor necesare în vederea 
aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3 Secretarul general al comunei PUIEȘTI va asigura comunicarea 
prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate. 
 
 
Iniațiator, 
  Primar,       Avizat pentru legalitate, 
Rodica Bârlă        Secretar general al comunei, 
         Vali Voicu   
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           

                                                   
Nr.20 PUIEȘTI-BUZĂU ,12.04.2021 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Puiești  în ședința  ordinară  
din data de ___ cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(1) din  O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ cu un număr de - voturi ”pentru” , -”abțineri”  și - voturi ”împotrivă”, din 
numărul total de 13 consilieri în funcție și -consilieri prezenți la ședință. 
 
 
 


