
JUDETUL BUZAU 
COMUNA BALTA ALBA 
CONSILIUL LOCAL HOTARARE 

privind aprobarea modificării Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară a Transportului Public din Rm. Sarat-ATRAS, Ia care comuna Balta 

Alba,judetul Buzau este membru asociat, în conformitate cu modificările legislative în 
vigoare introduse de Codul Administrativ 

Consiliul Local al comunei Balta Alba, judetul Buzau, întrunit in sedinta de lucru ordinara in 
data de 26.06.2020; 

Avand in vedere: 
- referatul de aprobare al Primarului comunei Balta Alba, inregistrat sub nr. 3093/17.06.2020 in

conformitate cu prevederile art. 136, alin.(8), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

- raportul Compartimentului contabilitate ,taxe si impozite locale din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Balta Alba, înregistrat sub nr. 3092/17 .06.2020 in confonnitate 
cu prevederile art. 136, alin.(8), lit. a) din O.U.G. nr. 57/20 19 privind Codul administrativ; 

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Balta Alba nr.127, 128, 129/26.06.2020;
- adresa nr. 720/16.06.2020 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice

pentru serviciul de transport public local „A TRAS" înregistrată la sediul Primăriei comunei Balta 
Alba sub nr. 3133/17.06.2020; 
- prevederile art. 91 alin. (2) si alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ potrivit carora ::,, (2) Organizarea şi modul de Junc/ionare a organelor
nocin(iei de dezrnltare interaomunitară şi a aparr;Itul·ti tehnic sunt stabilite prf11 actul dP
înfiinf are şi statutul asocia/iei de - dezvoltare intercomunitară, aprobate prin hotărâr;/e
consiliilor locale, respectiv judeţene asociate ... .... (6) Consiliul director este organul executiv de 
conducere a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi este format din preşedintele asocia/iei de 
dezvoltare intercomunitară şi încă cel puţin 4 membri aleşi din rândul membrilor adunării generale 
a asocia/iei. Prin statut, asocia/ii pot să prevadă şi un număr mai mare de membri, cu condifia ca 
numărul total de membri în consiliul director, inclusiv preşedintele, să.fie impar." 

- prevederile HCL nr. 49/30.09.2013 privind aderarea comunei Balta Alba, prin Consiliul local
al comunei Balta Alba la Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru 
serviciul de transport public local „ATRAS"; 

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

- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, privind asociatii si fundatii, cu modificarile
si completarile ulterioare; 

- prevederile Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară a
Transpo11ului Public din Rm. Sarat - A TRAS ( actualizat); 
















