
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL - 
 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea cotizaţiei pe anul 2018  

ce va fi plătită de municipiul Buzău către Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Buzău – Mărăcineni 

 
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în 

şedinţă ordinară;  
Având în vedere:  
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată 

sub nr. 36/CLM/06.02.2018, prin care se propune stabilirea cotizaţiei 
anuale – pentru anul 2018 ce va fi plătită de municipiul Buzău către 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Buzău - Mărăcineni;   

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3.927/06.02.2018 al 
Biroului Comerţ şi Transporturi Locale din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului municipiului Buzău;  

- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  

- prevederile Statutului ADI Buzău - Mărăcineni;  
- Hotărârea nr. 43 din 26.01.2018 a Adunării Generale a Asociaţilor - 

ADI Buzău - Mărăcineni de aprobare a Bugetului de venituri şi cheltuieli al 
asociaţiei pe anul 2018;  

- prevederile art. 35, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale actualizată;  

- prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), punctul 
14 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

În temeiul art. 36, alin. (1) , art. 45, alin. (1) şi art. 115, 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 cotizaţia aferentă anului 2018 ce va fi plătită de 

municipiul Buzău către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – 
Mărăcineni în cuantum de 3,00 lei /cap locuitor /an, în sumă de 406803 
lei/an (135.601 locuitori X 3,0 lei = 406803 lei ) prevăzută în Anexa din 
prezenta hotărâre.  

Art.2.- Cotizaţia se va vira în contul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitare Buzău - Mărăcineni.   

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Finanţe 
Publice Locale, Biroului Comerţ si Transporturi Locale, precum şi Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni, vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Alexandru Mihai 

 
 
 

 
 
                                                                      CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                              Eduard Pistol 
 
 
 
 
                            
Buzău, 15 februarie 2018    
Nr. 37 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data 15 februarie 2018, cu respectarea prevederilor art. 
45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată şi actualizată, cu un număr de 16 voturi pentru, 1 abţinere şi 4 
voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 



                                               ANEXĂ  
la Hotărârea nr. 37 din 15 februarie 2018  
a Consiliului Local al Municipiului Buzău  

 
 
 
 

Modul de calcul al cotizatiei pentru anul 2018 
 
 
 
       Cotizaţia se calculează raportat la numărul de locuitori ai UAT-urilor 
membre, ţinând cont de situaţia comunicată de Institutul Judeţean de 
Statistică Buzău.  
       Modul de calcul al cotizaţiei este reglementat de către Legea nr.  
92/2007 a serviciilor de transport public local.  

Numărul locuitorilor membrilor Asociaţiei la 31.12.2017 - conform 
Institutului de Statistică Buzău este următorul:  
1. UAT - Buzău = 135.601 locuitori        

2. UAT - Mărăcineni = 8.829 locuitori      

3. UAT - Săpoca = 3.425 locuitori           
4. UAT - Vadu Paşii =9.711 locuitori       
 
 
TOTAL LOCUITORI ADI = 157.566 locuitori  
 
 
 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,  
          consilier Alexandru Mihai 
 
 
 
 

 

                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
Eduard Pistol 

 

 



           ROMÂNIA  
    JUDEŢUL BUZĂU  
  MUNICIPIUL BUZĂU 
          - PRIMAR - 
Nr. 36/CLM/06.02.2018  
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei pe anul 2018  
ce va fi plătită de municipiul Buzău către Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Buzău – Mărăcineni 
 

 
 

În conformitate cu:  
  - prevederile art. 12 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  - prevederile statutului ADI Buzău – Mărăcineni; 
  - prevederile Hotărârii AGA a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Buzău - Mărăcineni nr. 44 din 26.01.2018. 

Având în vedere faptul că, Consiliul Local Buzău şi celelalte UAT-uri 
membre ADI, şi-au delegat atribuţiile de organizare a transportului public 
către asociaţie, care a fost mandatată de cele patru UAT-uri membre să 
gestioneze transportul public local prin curse regulate, cu autobuze pe raza  
de competenţă a acestora pentru funcţionarea în condiţii normale a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău - Mărăcineni şi îndeplinirea  
scopului  legal şi social, pentru care a fost creată este necesar ca UAT-urile 
membre să-şi plăteasca cotizaţia, sursa de finanţare a activităţii ADI, fără 
de care nu poate funcţiona. În acest sens, prin aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli  al ADI Buzău - Mărăcineni, s-au avut în vedere o serie 
de investiţii care nu pot fi susţinute decât prin finanţarea corespunzatoare a 
asociaţiei. Ca să poată deveni pe deplin funcţională, cu structură şi aparat 
tehnic adecvat, ADI trebuie să primească pentru anul 2018 o cotizaţie de 
3,0 lei/cap de locuitor/an, urmând ca pentru anii viitori să se stabilească un 
alt nivel al cotizaţiei. 

În sensul celor de mai sus s-a redactat alăturatul proiect de hotărâre, 
cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată. 

 
 

P R I M A R, 
Constantin Toma 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 

- Biroul Comerţ şi Transporturi Locale - 
Nr. 3.927/06.02.2018 

 
 

R A P O R T  D E   S P E C I A L I T A T E 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei pe anul 2018  
ce va fi plătită de municipiul Buzău către Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Buzău – Mărăcineni 
 

 
 

UAT Buzău este membră în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
Buzău – Mărăcineni, asociaţie ce s-a constituit prin sentinţă civilă în anul 
2010. 

În anul 2016 la asociaţie a aderat şi UAT Săpoca, iar prin Hotărâri ale 
Consiliilor Locale membre ADI, s-a hotărât de comun acord ca Serviciul 
public de transport persoane să fie organizat şi gestionat de ADI Buzău – 
Măracineni pe seama UAT-urilor membre. În conformitate cu prevederile 
Legii nr. 51/2006 şi ale Legii nr. 92/2007 coroborate cu prevederile 
regulamentului (CE) nr. 1370/2007, transportul public de persoane prin 
curse regulate, cu autobuze, a fost transferat la ADI Buzău - Mărăcineni. În 
anul 2017 la  această asociaţie a aderat şi UAT Vadu Paşii. 

În conformitate cu prevederile statutului şi ale actului constitutiv, ale 
art.12, alin. 1) din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale 
actualizată, precum şi ale art. 35, alin. 6) din Legea nr. 273/2006 
actualizată privind finanţele publice locale ADI Buzău – Mărăcineni se 
finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale UAT-urile membre precum 
şi din alte surse, în condiţiile legii.  

În acest sens, la întocmirea  bugetului de venituri şi cheltuieli al ADI 
Buzău – Mărăcineni pentru anul 2018, s-a prevăzut o cotizaţie de 3,0 
lei/cap de locuitor/an, rezultând suma de 406.803 lei, sumă ce reprezintă 
cotizaţia datorată de Consiliul Local Buzău. 

Faţă de cele arătate mai sus vă rugăm să aprobaţi plata cotizaţiei 
datorată de Consiliul Local Buzău Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară   
Buzău - Mărăcineni. 
 

Şef birou, 
Garofiţa Iordache 


