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    HOTĂRÂREA 
              nr. 138 din 29.11.2018 

- privind aprobarea asocierii Comunei Vama Buzăului, prin Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, la 
ASOCIAŢIA METROPOLITANĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ A TRANSPORTULUI PUBLIC BRAŞOV 

 
 Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
 Întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.11.2018; 
 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către viceprimarul comunei Vama Buzăului privind aprobarea asocierii Comunei 
Vama Buzăului, prin Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, la ASOCIAŢIA METROPOLITANĂ PENTRU DEZVOLTARE 
DURABILĂ A TRANSPORTULUI PUBLIC BRAŞOV, persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, ce are drept 
scop înfiinţarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciului de transport public pe 
raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiţii 
publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice 
aferente sistemului de transport public la nivel metropolitan, pe baza strategiilor de dezvoltare şi a altor documente de planificare 
strategică; 

Văzând raportul întocmit de compartimentul de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 116 din 28.09.2018 - privind identificarea și 

adoptarea unor soluții privind transportul public de călători la nivelul comunei Vama Buzăului; 
Luând în considerare faptul că prin H.G. nr. 916/2018 Comuna Vama Buzăului a fost declarată ,,Stațiune turistică de interes 

local”; 
 Având în vedere prevederile art.11, art. 36, alin. (2), lit. ,,e” și alin. (7), lit. ,,c” din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, corroborate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și 
fundații, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45, alin. (1) și alin. (2), lit. ,,f” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1: Se aprobă asocierea Comunei Vama Buzăului, prin Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, la ASOCIAŢIA 
METROPOLITANĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ A TRANSPORTULUI PUBLIC BRAŞOV, persoană juridică de drept 
român înfiinţată în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, Hotărârii Guvernului României nr 855/2008 precum şi ale Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări  prin Legea nr. 246/2005.       

Art.2: Se aprobă Actul Constitutiv al ASOCIAŢIEI METROPOLITANE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ A 
TRANSPORTULUI PUBLIC BRAŞOV în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta  hotărâre şi Statutul ASOCIAŢIEI 
METROPOLITANE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ A TRANSPORTULUI PUBLIC BRAŞOV în forma prevăzută în 
Anexa nr. 2 a prezentei hotărâri. 

Art.3: Se aprobă cuantumul cotizaţiei anuale în valoare de 2500 lei/trimestru. 
Art.4: Se împuterniceşte Domnul Chirilaș Tiberiu Nicolae, primar al Comunei Vama Buzăului, cetăţean român născut la data 

de 30.01.1977, domiciliat în comuna Vama Buzăului, satul Vama Buzăului, nr. 774A, județul Brașov, posesor al C.I. seria ZV, nr. 
004040, CNP 1770130084456, să semneze în numele şi pe seama Comunei Vama Buzăului Actul Constitutiv şi Statutul 
ASOCIAŢIEI METROPOLITANE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ A TRANSPORTULUI PUBLIC BRAŞOV anexate 
la prezenta hotărâre. 

Art.5: Primarul comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.6: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de 

lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului Braşov, ASOCIAŢIEI METROPOLITANE PENTRU 
DEZVOLTARE DURABILĂ A TRANSPORTULUI PUBLIC BRAŞOV, Biroului buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare 
creanţe, patrimoniu şi se aduce la cunoştinţă publică. 

 
                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                     Vasile IONESCU                                                                  Avizează pentru legalitate, 
                                                   SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                                  Adrian Constantin GĂITAN 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 12 consilieri prezenţi; 
- 12 voturi ,,pentru”. 


