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H O T Ă R Â R E 
privind completarea Hotărârii nr. 196/2010 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea traseelor 

din municipiul Buzău utilizate de  operatorii de transport rutier de persoane prin servicii  regulate în trafic 
judeţean şi interjudeţean, în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregis-trată sub nr. 10.246/2013, prin care se 

propune completarea Hotărârii nr. 196/2010 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea traseelor 
din municipiul Buzău utilizate de  operatorii de transport în trafic judeţean şi interjudeţean, în vederea 
îmbarcării/debarcării călătorilor; 

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

- avizul nr. 82.766 din 04 iunie 2013 al Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Buzău;  

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  

În temeiul art. 36, alin (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a-14), art. 45, alin. (1), art. 49, alin (2) şi 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.I.- Hotărârea nr. 196/2010 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea traseelor din 
municipiul Buzău utilizate de operatorii de transport în trafic judeţean şi interjudeţean, în vederea 
îmbarcării/debarcării călătorilor se completează după cum urmează:  

După articolul 2 se introduc articolele 2
1
, 2,

2
 şi 2

3
 cu următorul cuprins:  

"Art. 2
1
 .- Nerespectarea prevederilor art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu avertisment sau amendă, după cum urmează: 
a) contravenţiile prevăzute la art. 1 cu amendă de la 3.000 la 5.000 lei; 
b) contravenţiile prevăzute la art. 2 cu amendă de la 2.000 la 4.000 lei. 
Contravenţiile prevăzute la alin. 1 din prezentul articol se aplică atât persoanelor fizice cât şi 

persoanelor juridice. 
Art. 2

2
.- Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute prin prezenta hotărâre se face de 

către funcţionarii publici din cadrul Serviciului Circulaţie şi Disciplină Rutieră şi Biroului Comerţ şi Transporturi 
Locale desemnaţi prin dispoziţia primarului municipiului, precum şi ofiţerii şi agenţii din cadrul Biroului Rutier al 
Poliţiei Municipiului Buzău şi respectiv Serviciului Rutier din cadrul Inspecto-ratului de Poliţie Judeţean Buzău, 
desemnaţi de şeful inspectoratului.  

Art. 2
3
.- In măsura în care prezenta hotărâre nu dispune sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la 

contravenţiile prevăzute în Ordonan-ţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare." 

Art. II.- Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data aducerii la cunoştinţă publică în condiţiile 
prevăzute de lege, dată la care Hotărârea nr. 196/2010 a Consiliului Local al Municipiului Buzău se 
completează în mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. III.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Circulaţie şi Disciplină Rutieră şi 
Biroului Comerţ şi Transporturi Locale din cadrul Primăriei municipiului Buzău, cu sprijinul ofiţerilor şi agenţilor 
din cadrul Biroului Rutier al Poliţiei Municipiului Buzău şi respectiv Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului 
de Poliţie Judeţean Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 

PREŞEDINTELE SEDINTEI, 
consilier Alexandru Dunel 

 
CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
Ştefan Nedelcu 

 
Buzău, 27 iunie 2013 
Nr.  118 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru, -  voturi împotrivă şi - abţineri din numărul total de 23 consilieri în 
funcţie. 


