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JUDEŢUL  BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI  BUDILA 
 

HOTĂRÂREA Nr. 88 din 30.06.2022 
 
 

HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
pentru aprobarea Proiectului Actului adiţional nr. 5 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului 
de Transport Public Local de Călători Nr. 1/2018, încheiat de AMDDTPBv cu operatorul de transport 

regional RATBV SA 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în ședință ordinara, în data de 30.06.2022, 
Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 8192/27.05.2022 si Raportul de 

specialitate al secretarului general nr. 8193/27.05.2022, prin care s-a propus aprobarea Proiectului Actului 
adiţional nr. 5 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători Nr. 
1/2018, încheiat de AMDDTPBv cu operatorul de transport regional RATBV SA 

 
Având in vedere: 

-     Adresa de la Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov, 
inregistrata la UAT Budila sub nr. 7154/05.05.2022 prin care se transmite Proiectul Actului aditional nr. 5 la 
Contractul de delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Calatori Nr. 1/2018, astfel cum a 
fost aprobat prin Hotararea Adunarii Generale nr. 12/28.04.2022 
- HCL 6/27.01.2022 privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Contractul de Delegare a Gestiunii 
Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 1/2018 
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  
- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1), (2) din Constitutia Romaniei, republicata, 
- art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 41, art. 42 alin. (4), art. 43  alin. (4), art. 46 alin. (4), art. 80, art. 81, 
art. 82, art. 83 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 republicată, privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, 
-  prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, 
- Prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-
teritoriale, cu modificările și completările ulterioare,  
- prevederile Legii nr. 328/2018, cu modificările și completările ulterioare;  
- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 
octombrie privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători; 
- HCL nr. 35/2018 privind aprobarea aderarii Comunei Budila la Asociatia Metropolitana pentru 
Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov 
- HCL nr. 29/18.10.2019 privind aprobarea acordarii mandatului special Asociatiei Metropolitane 
pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov pentru delegarea serviciului public de transport prin 
curse regulate 
- HCL nr. 30/18.10.2019 privind aprobarea Studiului de Oportunitate – etapa de extindere a serviciului 
public de transport persoane in unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei Metropolitane pentru 
Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov si a proiectului Actului aditional nr. 1 la Contractul de 
delegare a gestiunii de transport public local de calatori nr. 1/2018 
- HCL nr. 58/30.12.2019 privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii 
de transport public local de calatori nr. 1/2018 



- HCL nr. 75/29.07.2021 pentru aprobarea Studiului de oportunitate – etapa de extindere a serviciului 
public de transport persoane în unitatea administrativ-teritorială Orasul Predeal, membră a Asociaţiei 
Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov și a proiectului Actului adititional nr. 
3 la Contractul de delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Calatori Nr. 1/2018, aprobat 
prin HCL nr. 29/18.10.2019 
- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7), lit. s), art. 136 alin. (1), art. 137 alin. (1), art. 197 
alin. (1), alin. (2) și alin. (4), art. 140 alin. (1), art. 196  alin. (1) lit. a) şi art. 243 alin. (1) lit. a)  din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3. 
 
                    În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si 
completarile ulterioare, 
 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art. 1 Se aprobă Proiectul Actului adiţional nr. 5 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de 
Transport Public Local de Călători Nr. 1/20.12.2018, modificat şi completat prin Actul adiţional nr. 1/2019, 
Actul adițional nr. 2/2021, Actul adițional nr. 3/2021 și Actul adițional nr. 4/2021, conform Anexei parte 
integrantă din prezenta hotărâre, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul Comunei Budila, 
Viceprimarul Comunei Budila, Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public 
Brașov și Societatea RATBV S.A.  
            Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 4.  Prezenta hotărâre va fi afișată pentru aducerea la cunoștința publică  pe site-ul www.budila.ro 
și va fi comunicată primarului comunei Budila, viceprimarului Comunei Budila, Asociației Metropolitane 
pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, Societatatii RATBV S.A. si Institutiei Prefectului 
- Judetul Brasov, în vederea exercitării controlului de legalitate, de catre Secretarul general al comunei. 
                 
 

Prezenta hotarare s-a adoptat in prezenta unui numar de 12 consilieri locali din numarul total 
de 13 consilieri locali alesi, cu un numar de 12 voturi pentru. 

 
 

     PRESEDINTE DE SEDINTA,                       CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE,  
          CONSTANDIN IOAN                                    SECRETAR GENERAL AL COMUNEI BUDILA 
                                                                                                             BENIA ALEXANDRA AVELUTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


