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H O T Ă R Â R E 

privind majorarea tarifului de călătorie la transportul de călători pe bază de grafic 

prin curse regulate cu mijloacele de transport ale Asociaţiei Transportatorilor 

Traseului nr. 4 Buzău 

 

 

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

ordinară; 

Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 

numărul 174/CLM/11.04.2017, prin care se propune majorarea tarifului de 

călătorie la transportul de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu 

mijloacele de transport ale Asociaţiei Transportatorilor Traseului nr. 4 Buzău; 

- raportul Biroului Comerţ şi Transporturi Locale nr. 5.704/28.02.2017 din 

cadrul de specialitate al primarului municipiului Buzău; 

- avizele Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare şi al 

Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinei 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor ale Consiliului Local al 

municipiului Buzău; 

- adresa nr. 3767/08.02.2017 a Asociaţiei Transportatorilor Traseului nr. 4 

Buzău prin care se solicită modificarea tarifului unei călătorii de la 1,5 la 2 lei; 

- Contractul de delegare  a gestiunii serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate în municipiul Buzău pe traseul 4M nr. 3/17.08.2015; 

- prevederile Normelor - cadru nr. 272/2007 privind stabilirea, ajustarea şi 

modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane; 

- prevederile  art. 18, lit. b şi art. 43 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile 

de transport local, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), pct. 14, art. 45, alin. (1) şi art. 115, 

alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 

republicată, 

 

 



 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1.- Se aprobă majorarea tarifului  la transportul public de persoane prin 

curse regulate realizate de Asociaţia Transportatorilor Traseului nr. 4 Buzău la 2 

lei pe călătorie. Tariful aprobat intră în vigoare începând cu data de 01 iunie 2017. 

 Art. 2.- Corespunzător cu prevederile art. 1 din prezenta hotărâre se 

modifică şi anexa nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Buzău pe 

traseul 4M nr. 3/17.08.2015; 

Art. 3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Biroului Comerţ şi 

Transporturi Locale, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

consilier Daniel Lambru 

 

 

 

 

 

 

          CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

           Radu Roxelana         

 

 

 

      

                               
 

Buzău, 26 mai 2017     

Nr. 151 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 

data de 26 mai 2017, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 14 voturi pentru, 3 

abţineri şi --- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 17 consilieri prezenţi 

la şedinţă. 


