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Nr. 19813 din 05.05.2022 

 

Primarul comunei Bod, județul Brașov 

In conformitate cu art.136 alin(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Bod următorul: 

 
PROIECT de HOTĂRÂRE 

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 BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.19815/05.05. 2022 al Primarului comunei Bod, în calitate de inițiator; 

▪ Raportul de specialitate nr.19814/05.05.2022 întocmit de Ana-Maria STAN, Responsabil Transport ; 

▪ Adresa Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov nr. 

1243/04.05.2021, înregistrată la Primăria comunei Bod. cu nr. 19788 din 04.05.2022, prin care se 

înaintează proiectul Actului adiţional nr.5 la Contractul de delegare a serviciului public de transport 

local prin curse regulate nr.1/2018, în vederea inițierii unui proiect de hotărâre pentru aprobare; 

În conformitate cu prevederile: 

▪ Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile de transport public feroviar și rutier de călători; 

▪ Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

▪ Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale cu 

modificările şi completările ulterioare; 

▪ HCL nr. 167 din 18.12.2018  privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a Contractului de delegare 

a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate prin atribuire directă 

către operatorul de transport RATBV S.A.; 

▪ HCL nr. 221 din 19.12.2019 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de Delegare a 

Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 1/2018; 

▪ HCL nr.80 din 27.05.2021 privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de Delegare a Gestiunii 

Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 1/2018; 

▪ HCL nr. 176 din 23.09.2021. privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Contractul de Delegare a 

Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 1/2018; 

▪ HCL nr. 9 din 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; 

▪ pct. 21.1 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călatori Nr. 

1/20.12.2018; 

În temeiul prevederilor art. 87 alin.(5), art.89, art.90, art.91, art.106 alin.(3), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), d), alin. 

(7) lit.i) şi lit. n), art.139 alin. (3) lit. a), art. 154 alin.(1), alin.(2), art. 196, alin.(1) lit. a) şi art.243 alin.(1) lit.a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

 

HOTĂRĂȘTE: 

ART.1. Se aprobă Proiectul ACTULUI ADIŢIONAL Nr. 5/2022 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public local de călători Nr. 1 din data de 20.12.2018, încheiat cu Societatea RATBV SA, modificat şi 
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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. 

ART.2. Primarul Comunei Bod prin Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public 

Braşov şi Societatea RATBV S.A vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

Inițiator,                           Vizat pentru legalitate, 

Primarul comunei Bod,                          Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE                            Daniela-Laura AXENIE 


