
ROMANIA 
JUDEŢUL BUZAU 

COMUNA BALTAALBA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de 
transport public local pe raza de competenta a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS catre S.C. 
Transport Urban de Cafatori S.A., nr.802/14.06.2021, prin act aditional 

(nr.2/2022) 

Consiliul Local al comunei Balta Alba, judeţul Buzau, întrunit în şedinţa de lucru 
extraordinara, in data de 05.04.2022; 

A vând în vedere: 
- referatul de aprobare al Primarului municipiului/comunei Balta Alba, înregistrat sub nr. 

2217/21.03.2022, in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 

- raportul Compartimentului achizitii publice,din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului/comunei Balta Alba, înregistrat sub nr.2216/21.03.2022, in conformitate cu 
prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

- avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local Balta Alba
nr.91,92,93/05.04.2022; 

- adresa nr. 59/15.03.2022, a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului
Public din Ramnicu Sărat-ATRAS, înregistrata la sediul Primariei Municipiului/comunei Balta 
Alba, sub nr. 2162/17.03.2022; 

- contractul de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de 
competenta a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-
A TRAS catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A. nr.802/14.06.2021 

- prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane in unitatile
administrativ-teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, actualizata,
republicata; 

- prevederile HCL nr.10/29.01.2021, privind aprobarea actualizarii Statutului Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS; 

- prevederile art.3 alin.(2) lit.c), e), f) si 1), art.18 alin.(3) lit.e), j), art.22 alin.(l), art.24
alin.(3) lit.g) si h) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public 
din Ramnicu Sarat-ATRAS, actualizat; 

- prevederile HCL nr.11/29.01.2021, privind desemnarea reprezentantului 
Municipiului/comunei Balta Alba prin Consiliul local al Municipiului/comunei Balta Alba,in 
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu 
Sarat-ATRAS si modificarea Statutului acesteia in mod corespunzator; 



- prevederile HCL nr.49/30.07.2021, privind desemnarea persoanei care poate înlocui
reprezentantul Municipiului/comunei Balta Alba, în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
lntercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS si modificarea Statutului 
acesteia in mod corespunzator; 

- prevederile Hotararii Consiliului local al Comunei Murgesti nr.46/26.11.2021 privind
aprobarea statiilor publice utilizate pentru traseele din programul local de transport persoane intre 
localitatile Rm.Sarat si Murgesti aflate pe teritoriul comunei Murgesti, judetul Buzau; 

- prevederile Hotararii Consiliului local al Comunei Murgesti nr.47/26.11.2021 privind
aprobarea programului de transport local de persoane prin curse regulate intre localitatile Ramnicu-
Sarat si-Murgesti si a tarifului transport persoane; 

- prevederile Hotararii Consiliului local al Comunei Grebanu nr.52/22.12.2021 privind
atestarea apartenentei la domeniul public al UAT Grebanu a unor bunuri (terenuri cu destinatia de 
folosinta - statii transport public), situate in Comuna Grebanu, judetul Buzau; 

- prevederile Hotararii Consiliului local al Comunei Grebanu nr.12/11.02.2022 privind
aprobarea programului de transport public local de persoane prin curse regulate intre comuna 
Grebanu si municipiul Ramnicu Sarat si a tarifului transport persoane; 

- prevederile Hotararii Consiliului local al Comunei Balta Alba nr.7/31.01.2022 privind
aprobarea statiilor publice utilizate pentru traseele din programul local de transport persoane aflate 
pe teritoriul comunei Balta Alba, judetul Buzau; 

- prevederile Hotararii Consiliului local al Comunei Balta Alba nr.8/31.01.2022 privind
aprobarea programului local de transport local de persoane prin curse regulate intre localitatile 
Ramnicu Sarat si Balta Alba si a tarifului transport persoane; 

- prevederile Hotararii Consiliului local al Comunei Boldu nr.7/27.01.2022 privind aprobarea
programului de transport local de persoane prin curse regulate intre localitatile Ramnicu-Sarat si 
Boldu si a tarifului transport persoane; 

- prevederile Hotararii Consiliului local al Comunei Boldu nr.8/27.01.2022 privind aprobarea
statiilor publice utilizate pentru traseele din programul local de transport persoane aflate pe teritoriul 
comunei Boldu, judetul Buzau; 

- prevederile Deciziei nr.2/25.02.2022 a Consiliului director al Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sarat - Atras; 

- hotararea nr. 2/02.03.2022 a Adunarii generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
a Transportului Public din Ramnicu Sarat - Atras; 

- necesitatea încheierii actului aditional nr.2/2022 la contractul de delegare a gestiunii directe
a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-A TRAS catre S.C. Transport Urban de 
Calatori S.A. m.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 în considerare dispozitiile Legii m.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la 
elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(!) si ale art.196, alin.I, lit.a) din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aproba actualizarea traseului liniei 2 de transport public local pe raza de 
competenta a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-
ATRAS, conform anexei nr.I, parte integranta a prezentei hotarari. 
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Art.2. (1) Se aproba infiintarea de noi trasee de transport public local pe raza de competenta 
a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS si 
programul de transport corespunzator acestor trasee, conform anexei nr.2, parte integranta a 
prezentei hotarari. 

(2) Se ia act de tarifele pentru transport persoane la bilete si abonamente, pentru
traseele nou infiintate conform art.2.(1), aprobate de catre urmatoarele unitati administrativ-
teritoriale, membre ale Asociaţiei de · Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din 
Rainnicu Sărat-ATRAS: 

- U.A.T. Comuna Murgesti
- U.A.T. Comuna Boldu
- U.A.T. Comuna Balta Alba
- U.A.T. Comuna Grebanu.
Art.3. (1) Se aproba modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de 

transport public local pe raza de competenta a Asociaţiei 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 act aditional (nr.2/2022). 

(2) Actul aditional nr.2/2022 este prezentat in anexa nr.3, care face parte integranta a
prezentei hotarari. 

Art.4. Se imputerniceste reprezentantul comunei Balta Alba (prin Consiliul local Balta 
Alba ) in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public 
din Ramnicu Sărat-ATRAS - Primarul Municipiului/comunei Balta Alba, domnul Marin Ionel , 
respectiv inlocuitorul acestuia, domnul Chirita Costel , 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 
Municipiul/comuna Balta Alba, du p a cum urmeaza: 

I. Aprobarea actualizarii traseului liniei 2 de transport public local pe raza de competenta a
Asociaţiei de Dezvoltare Jntercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-
ATRAS.

II. Aprobarea infiintarii de noi trasee de transport public local pe raza de competenta a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-
ATRAS si programul de transport corespunzator acestor trasee.

III. Aprobarea tarifelor pentru transport persoane la bilete si abonamente, pentru traseele nou
infiintate.

IV. Aprobarea modificarii contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport
public local pe raza de competenta a Asociaţiei 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 act aditional (nr.2/2022).

Art.5. Se aproba mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului 
Public din Ramnicu Sărat-ATRAS pentru a semna, prin reprezentantul sau legal - Presedintele 
Asociatiei, in numele si pe seama unitatii administrativ-teritoriale Balta Alba , actul aditional 
nr.2/2022 la contractul de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza 
de competenta a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu 
Sărat-ATRAS nr.802/14.06.2021. 

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul 
municipiului/comunei Balta Alba prin Compartimentul Achizitii publice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului Municipiului/comunei Balta Alba, 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 

3 



a Transportului Public din Ramnicu Sarat-A TRAS si S.C.Transport Urban de Calatori S.A. prin 
organismele de conducere. 

Art.7. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului 
municipiului/comunei Balta Alba, celor nominalizati cu ducerea la îndeplinire si se comunica 
Institutiei Prefectului Judetului Buzau, in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate. 

Presedinte de sedinta, 

Balta Alba. 

Nr.27/05.04.2022 

Contrasemnea/-  ecretar general, 

Bala tin 

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Balta Alba, in sedinta 
extraordinara din data de 05.04.2022, cu respectarea prevederilor art.139 alin.I (majoritate 
simpla) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de 8 voturi pentru, 
_O abtineri si _O voturi impotriva din numarul total de 11 consilieri locali in functie si _ 8  
consilieri locali prezenti. 
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ROMÂNIA 
COMUNA BALTA ALBA 

SAT BALTA ALBA, COMUNA BALTA ALBA, JUDETUL BUZAU 
Iei· Q238 59Q063· F a r  0238 590Q63 E-wail·priwariebaJtaalba@gwail corn 

Nr.2217 /21.03.2022 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare privind modificarea 
contractului ae delegare a gestiunii directe a serviciului de 
transport public local pe raza de competenta a Asociatiei 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 act aditional (nr.2/2022) 

In conformitate cu prevederile art.7, alin.(l), lit.e) din Legea serviciilor comunitare de utilitati 
publice nr.51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare : ,,Organizarea şi 
funcţionarea serviciilor de utilităţi publice trebuie să asigure îndeplinirea obligaţiilor de serviciu 
public definite potrivit următoarelor exigenţe/cerinţe fundamentale, şi anume ..... e) transparenţă 
decizională şi protecţia utilizatorilor", coroborat cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de 
transport de călători pe calea ferată şi rutier şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi 
nr. 1107/70 (JO L 315/2007), denumit în continuare "Regulamentul (CE) 1370/2007". 

Avand in vedere: 
- contractul de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de 

competenta a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu
Sărat-ATRAS catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A. nr.802/14.06.2021;

- adresa nr. 59/15.03.2022 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din
Ramnicu Sărat-ATRAS, înregistrata la sediul Primariei Municipiului/comunei Balta Alba, sub nr. 
2162/17.03.2022;

- 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;

- prevederile HCL nr.l 0/29.01.2022 privind aprobarea actualizarii Statutului Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS;
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- prevederile art.3 alin.(2) lit.c), e), f) si 1), art.18 alin.(3) lit.e), j), art.22 alin.(l), art.24 alin.(3)
lit.g) si h) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din
Ramnicu Sarat-ATRAS, actualizat;

- prevederile HCL nr.11/29.01.2022 privind desemnarea reprezentantului Municipiului/comunei
Balta Alba prin Consiliul local al Municipiului/comunei Balta Alba in Adunarea Generala a
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS si 
modificarea Statutului acesteia in mod corespunzator;

- prevederile HCL nr.49/30.07.2021 privind desemnarea persoanei care poate inlocui
reprezentantul Municipiului/comunei Balta Alba in Adunarea Generala a Asociatiei de
Dezvoltare lntercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS si modificarea
Statutului acesteia in mod corespunzator;

- prevederile Hotararii Consiliului local al Comunei Murgesti nr.46/26.11.2021 privind aprobarea
statiilor publice utilizate pentru traseele din programul local de transport persoane intre
localitatile Rm.Sarat si Murgesti aflate pe teritoriul comunei Murgesti, judetul Buzau;

- prevederile Hotararii Consiliului local al Comunei Murgesti nr.47/26.11.2021 privind aprobarea
programului de transport local de persoane prin curse regulate intre localitatile Ramnicu-Sarat si 
Murgesti si a tarifului transport persoane;

- prevederile Hotararii Consiliului local al Comunei Grebanu nr.52/22.12.2021 privind atestarea
apartenentei la domeniul public al UAT Grebanu a unor bunuri (terenuri cu destinatia de folosinta
- statii transport public), situate in Comuna Grebanu, judetul Buzau;

- prevederile Hotararii Consiliului local al Comunei Grebanu nr.12/11.02.2022 privind aprobarea
programului de transport public local de persoane prin curse regulate intre comuna Grebanu si 
municipiul Ramnicu Sarat si a: tarifului transport persoane;

- prevederile Hotararii Consiliului local al Comunei Balta Alba nr.7/31.01.2022 privind aprobarea
statiilor publice utilizate pentru traseele din programul local de transport persoane aflate pe
teritoriul comunei Balta Alba, judetul Buzau;

- prevederile Hotararii Consiliului local al Comunei Balta Alba nr.8/31.01.2022 privind aprobarea
programului local de transport local de persoane prin curse regulate intre localitatile Ramnicu
Sarat si Balta Alba si a tarifului transport persoane;

- prevederile Hotararii Consiliului local al Comunei Boldu nr.7/27.01.2022 privind aprobarea
programului de transport local de persoane prin curse regulate intre localitatile Rarnnicu-Sarat si 
Boldu si a tarifului transport persoane;

- prevederile Hotararii Consiliului local al Comunei Boldu nr.8/27.01 .2022 privind aprobarea
statiilor publice utilizate pentru traseele din programul local de transport persoane aflate pe
teritoriul comunei Boldu, judetul Buzau;

- prevederile Deciziei nr.2/25.02.2022 a Consiliului director al Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat - Atras;
hotararea nr. 2/02.03.2022 a Adunarii generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarîi a
Transportului Public din Ramnicu Sarat - Atras;

- necesitatea încheierii actului aditional nr.2/2022 la contractul de delegare a gestiunii directe a
serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS catre S.C. Transport Urban
de Calatori S.A. nr.802/14.06.2021;

Fata de considerentele anterior mentionate, in baza prevederilor art.136, alin.(1) din O.U.G 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, initiez proiectul de hotarare privind modificarea 
contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transpo1t public local pe raza de 
competenta a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-
A TRAS catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A. nr.802/14.06.2021, prin încheierea unui act 
aditional (nr.2/2022). 

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, republicata, inaintez Consiliului Local al Municipiului Rrn.Sarat, spre 
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dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind modificarea contractului de delegare a gestiunii 
directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociaţiei de Dezvoltare 
lntercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-A TRAS catre S.C. Transport Urban de 
Calatori S.A., nr.802/14.06.2021, prin act aditional (nr.2/2022). 

Iniţiator, 
Primarul Comunei Balta Alba 

Marin Ionel 
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