
 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL - 
 

H O T Ă R Â R E 
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, înregistrată sub 

nr. 209/CLM/2016, prin care se propune aprobarea traseelor din municipiul 
Buzău utilizate de operatorii de transport în trafic judeţean, în vederea 
îmbarcării /debarcării călătorilor; 

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

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile 
rutiere; 

- prevederile Ordinului nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi 
efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 27 /2011 privind transporturile rutiere; 

- solicitarea Consiliului Judeţean Buzău nr. 118/2016; 
 - adresa Poliţiei municipiului Buzău nr. 703.502/2016 
În conformitate cu Legea 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), alin. (6). lit a), pct. 14 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 traseele care vor fi folosite în municipiul Buzău de 
operatorii de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean 
şi interjudeţean, în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor, după cum 
urmează: 

a) autovehiculele deservite de autogara Buzău Nord vor circula pe 
următoarele rute : 
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- autovehiculele care deservesc Zona de Nord a judeţului Buzău (peste 
râul Buzău), vor circula pe traseul: pod Mărăcineni – str. Unirii până la autogara 
Buzău Nord şi retur. 

- autovehiculele care deservesc Zona de Vest a judeţului Buzău (D.N. 
10), vor circula pe traseul: str. Transilvaniei până la intersecţia cu str. Unirii - str. 
Unirii – Autogara Buzău Nord şi retur având următoarele staţii intermediare: 
Presim – Fabrica de Bere – Chimica  – Clubul Poliţiştilor. 

  b) autovehiculele deservite de autogara din b-dul Republicii (Piaţa 24 
Ianuarie), vor utiliza următoarele rute de circulaţie: 

- autovehiculele care sosesc  de pe D.N. 2B (Şoseaua Brăilei), vor circula 
pe traseul: Şoseaua  Brăilei – pasaj superior str. Horticolei – b-dul Republicii – 
autogară şi retur cu staţii intermediare Metalurgica şi Mariage IPIC CF. 

- autovehiculele care sosesc  pe D.N. 2 – E 85 (Şoseaua Spătarului) vor 
circula pe traseul: Pod Drăgaică -  b-dul 1 Decembrie 1918 – b-dul Republicii - 
autogară şi retur cu staţii intermediare Drăgaică şi intersecţie str. 
Independenţei. 

- autovehiculele care sosesc de pe D.J. 203D (Cimitirul Evreiesc), vor 
circula pe traseul: Pod Drăgaică - b-dul 1 Decembrie 1918 – b-dul Republicii - 
autogară şi retur cu staţii intermediare Cimitirul Evreiesc  şi intersecţia cu str. 
Independenţei. 

- autovehiculele care sosesc de pe D.N. 1B (Ploieşti) vor circula pe 
traseul: b-dul Unirii - b-dul 1 Decembrie 1918 – b-dul Republicii - autogară şi 
retur cu staţie intermediară intersecţia str. Independenţei. 

    c) autovehiculele deservite de autogară aparţinând Societăţii Comerciale 
“Denis Com” S.R.L.  situată în municipiul Buzău, str. Alexandru Marghiloman nr. 
145 vor circula pe următoarele rute:  

- autobuzele care deservesc zona de nord a judeţului vor circula pe 
traseul: str. Unirii Nord – str. Obor – str. Alexandru Marghiloman – autogară şi 
retur cu staţie intermediară Micro 3; 

- autovehiculele care deservesc zona de vest a judeţului (D.N. 10) vor 
circula pe traseul: str. Transilvaniei – str. Obor – str. Alexandru Marghiloman – 
autogară şi retur având următoarele staţii intermediare: Presim -  Fabrica de 
Bere – Chimica – Clubul Poliţiştilor. 

Art. 2 - Îmbarcarea/debarcarea călătorilor în alte staţii din municipiul 
Buzău, în afara celor legal  aprobate este interzisă. 

Art. 3 - 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 în prezentul articol se aplică atât persoanelor 
fizice cât şi persoanelor juridice. 
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Art. 4 - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute prin 

prezenta hotărâre se face de către funcţionarii publici din cadrul Serviciului 
Circulaţie şi Disciplină Rutieră din cadrul Poliţiei 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 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, desemnaţi de şeful inspectoratului. 

Art. 5 - În măsura în care prezenta hotărâre nu dispune, sunt aplicabile 
dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute în Ordonanţa 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. 6 - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data aducerii la 
cunoştinţă publică în condiţiile prevăzute de lege, dată la care Hotărârea nr. 
196/2010 şi Hotărârea nr. 118/2013 ale Consiliului Local al Municipiului Buzău 
se abrogă.  

Art. 7 -  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 ŞEDINŢEI, 
    consilier Constantin Florescu 

 
 

                                                                                              
CONTRASEMNEAZĂ: 

INSPECTOR CU ATRIBUŢII  
                                                                                   DELEGATE DE 

                                                          SECRETAR,  
                                                          George Sava 

 

Buzău, 29 septembrie 2016 
Nr.  174 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 29 septembrie cu respectarea prevederilor art. 45, alin. 
(1), lit. a) din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 22 voturi pentru, 1 abţinere, şi - voturi împotrivă, 
din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă. 

    


