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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA GREBĂNU 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
HOTARARE 

privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS,  la care comuna 

Grebănu  este membru asociat, în conformitate cu modificările legislative în vigoare 
introduse de Codul Administrativ 

 

 

Consiliul Local al comunei Grebănu ,județul Buzău, întrunit in ședința de ordinara în data de 
30 iunie 2020 ; 

Având in vedere: 
- referatul de aprobare al Primarului Comunei Grebănu înregistrat sub nr. 1316/23.06.2020 in 

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

- raportul secretarului general al comunei Grebănu  din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Grebănu  înregistrat sub nr. 1317 / 23 iunie 2020 in conformitate cu 
prevederile art. 136, alin.(8), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- avizul comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local; 
- adresa nr. 720/16.06.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  a Transportului 

Public din Râmnicu Sărat – ATRAS , înregistrată la sediul Primăriei comunei Grebănu sub  
nr. 1277/18.06.2020; 

- prevederile art.  91  alin. (2) si alin. (6) din O.U.G. nr.  57/2019 privind Codul 
administrativ , potrivit cărora : ,,(2)Organizarea şi modul de funcţionare a organelor 
asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi a aparatului tehnic sunt stabilite prin actul de 
înfiinţare şi statutul asociaţiei de  dezvoltare intercomunitară, aprobate prin hotărârile 
consiliilor locale,respectiv judeţene asociate…….(6)  Consiliul director este organul executiv 
de conducere a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi este format din preşedintele 
asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi din cel puţin 4 membri aleşi din rândul membrilor 
adunării generale a asociaţiei. Prin statut, asociaţii pot să prevadă şi un număr mai mare de 
membri, cu condiţia ca numărul total de membri în consiliul director, inclusiv preşedintele, 
să fie impar.” 

- prevederile H.C.L. nr. 22/2012  privind constituire a Asociaţiei de  Dezvoltare 
Intercomunitară de utilități  publice pentru serviciul de transport public local 
, ,ATRAS”, prin Consiliul local al Comunei Grebănu  ;  

- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, privind asociații si fundații, cu modificările 
si completările ulterioare; 
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- Prevederile  art.  24  alin.   (1) din  Statutul Asociaţiei  de  Dezvoltare Intercomunitară 
Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS (versiunea 2018) şi ale capitolului  
” Administrarea Asociaţiei” din Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare 
intercomunitară. a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS (versiunea 2018)  
referitoare la componenţa Comitetului executiv; 

- prevederile art. 5, lit. m) si n), art.129, alin.(2),lit.d),lit.e), alin.(7),lit.n),alin.(9),lit.a)  
coroborat cu prevederile art. 240 din Ordonanța de Urgenta Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
Luând în considerare dispozițiile Legii nr.24/2000  privind normele de tehnica 

legislativa la elaborarea actelor normative republicata , cu modificările si completările 
ulterioare; 

În temeiul art.133, alin.(1),art. 139,alin.(1)si alin.(3),  lit.f) si ale art.196, 
alin.1,lit.a)   din Ordonanța de Urgenta Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 
 

 
 HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aprobă  modificarea capitolului Administrarea Asociaţiei din Actul  Constitutiv al  
Asociaţiei  de  Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS 
(versiunea 2018), prin Act Adițional, in sensul înlocuirii paragrafului ,,Comitetul Executiv este 
organul executiv de conducere al Asociației, format din Președintele Asociației si încă 2 (doi) 
membri numiți de Adunarea Generala ……” cu paragraful"Consiliul Director este organul executiv 
de conducere al Asociaţiei format din preşedintele Asociaţiei şi încă 4 (patru)membri aleşi din 
rândul membrilor adunării generale a asociaţiei,  pe o perioadă de 4(patru)ani"; 

Art. 2. (1)Se aproba modificarea art.24 alin. (1)din Statutul Asociaţiei de  Dezvoltare 
Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat –ATRAS (versiunea 2018), prin Act 
Adițional, in sensul înlocuirii paragrafului,,Comitetul Executiv este organul executiv de conducere al 
Asociației, format din Președintele Asociației si încă 2 (doi) membri numiți de Adunarea Generala 
……” cu paragraful"Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei format din 
preşedintele Asociaţiei şi încă 4 (patru ) membri aleşi din rândul membrilor adunării generale a 
asociaţiei,  pe o perioadă de 4 (patru) ani"; 

(2)Se înlocuiește in cuprinsul Statutului Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară a 
Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS (versiunea 2018), a sintagmei „Comitetul 
executiv”cu sintagma “Consiliul director” in conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 privind 
asociații si fundații, cu modificările si completările ulterioare. 

Art.3.Se împuternicește reprezentantul comunei  Grebănu in Adunarea Generala a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sărat – ATRAS – domnul Stanciu 
Gheorghe să voteze, in favoarea aprobării modificării prin Acte Adiționale, a Actului 
Constitutiv si Statutului  Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public 
din Râmnicu Sărat – ATRAS. 
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Art. 4. Se împuternicește domnul Stanciu Gheorghe, reprezentantul comunei Grebănu in 
Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu 
Sărat – ATRAS, sa semneze Actele Adiționale menționate la art. 3. 

Art. 5. Se împuternicește domnul Sfinteș Aurel, inspector trafic in cadrul  A.D.I. ATRAS, sa 
îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv 
si Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Râmnicu 
Sărat – ATRAS la Registrul asociațiilor si fundațiilor. 

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri  se însărcinează Primarul comunei 
Grebănu  prin Compartimentul de specialitate 

Art.7.Prezenta hotărâre se  aduce la  cunoștință publica, respectiv se comunica 
Primarului comunei Grebănu , celor nominalizați cu ducerea la îndeplinire si se  
comunica Instituției Prefectului Județului Buzău în  vederea exercitării controlului cu 
privire la legalitate. 

 
 

 Președinte de ședință 

 

      Iordache Gina-Simona 

 Contrasemnează, 

  Secretar general, 

      Crîngașu Niță 

Grebănu,30 iunie 2020 

Nr.19 

 

Această hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru,0 voturi împotrivă și 0 abțineri din 11 consilieri prezenți la ședință și 11 consilieri în funcție 

 

                     


