
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public local 

de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport APOTRANS 
S.R.L. pentru angajaţii Societăţii Comerciale" BOROMIR PROD " S.A. Buzău 

 
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 

ordinară; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a viceprimarului cu atribuţii de primar al 

municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 73/CLM/2016, prin care se propune 
Consiliului Local al Municipiului Buzău aprobarea atribuirii licenţei de traseu 
pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate 
speciale; 

- raportul Biroului Comerţ şi Transporturi Locale, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile Hotărârii nr. 74/2015 a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău, judeţul Buzău; 

- solicitarea APOTRANS S.R.L. înregistrată la Primăria Municipiului 
Buzău sub nr. 4875/3.03.2016; 

- prevederile Legii nr. 92/2007 cu modificările ulterioare, a serviciilor de 
transport public local şi a Normelor de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul 
ministrului internelor şi reformei administrative  nr. 353/2007 

În temeiul art. 36, alin. (1), alin (2),  lit. d) şi alin. (6). lit. a), pct. 14, art. 45, 
alin. (1) şi alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, a 
administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

Art.1.- Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale în municipiul 
Buzău, operatorului de transport  APOTRANS S.R.L. pentru angajaţii Societăţii 
Comerciale " BOROMIR PROD" S.A., pe traseul Gara C.F.R. - str. Republicii -
str. Al. Marghiloman - Al. Sporturilor – str. Frăsinet - bdul Unirii - str. 
Transilvaniei - BOROMIR NORD. 
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 Art.2.- Viceprimarul cu atribuţii de Primar al municipiului Buzău, prin 

intermediul Biroului Comerţ şi Transporturi Locale va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Fănică Bârlă 

 
 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ 
         SECRETARUL 
                                                                        MUNICIPIULUI BUZĂU 
                                                                               Ştefan Nedelcu 
 
 
 
 
 
 

Buzău,  31 martie 2016                                         
Nr.52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 

în şedinţa din data de 31 martie 2016, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. 
(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 23 voturi pentru, - abţineri şi - voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 


