ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
-CONSILIUL LOCAL-

HOTARARE
privind înlocuirea anexei la Hotărârea nr.115/2015 a Consiliului
Local al Municipiului Buzău privind aprobarea tarifelor percepute
de Societatea Comercială " Trans - Bus " S.A. Buzău
pentru activitatea de inspecţie tehnică periodică

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată
sub nr. 195/CLM/2015, prin care se propune înlocuirea anexei la Hotărârea
nr.115/ 2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea
tarifelor percepute de Societatea Comercială " Trans - Bus " S.A. Buzău
pentru acti-vitatea de inspecţie tehnică periodică;
- raportul Biroului Comerţ şi Transporturi Locale, avizul comisilor de
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău, precum şi auditarea
Compartimentului Audit Public Intern;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea
încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice
privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de
folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică", aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 167/2003, Ordonanţa Guvernului nr.
40/2005, aprobată prin Legea nr. 373/2005, Ordonanţa Guvernului nr.
6/2012, aprobată prin Legea nr. 232/2013 şi Legea nr. 59/2015;
- adresa nr. 5.010/2015 a Societăţii Comerciale " Trans - Bus " S.A.
Buzău, prin care se solicită aprobarea noilor tarife pentru activitatea de inspecţie tehnică periodică, precum şi Hotărârea nr. 14/2015 a Consiliului de
Administraţie a Societăţii Comerciale " Trans - Bus " S.A. Buzău;
In temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. a), pct. 14, art.
45, alin. (1) şi art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea administraţiei publice
locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
H O T A R A S T E:
Art.1.- Anexa la Hotărârea nr 115/2015 a Consiliului Local al
municipiului Buzău privind aprobarea tarifelor percepute de Societatea
Comercială " Trans - Bus " S.A. Buzău pentru activitatea de inspecţie tehnică
periodică se înlocuiete cu anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

-2Art.2. Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Biroului Comerţ şi
Transporturi Locale şi Societatea Comercială " Trans - Bus " S.A. Buzău vor
aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTELE SEDINTEI,
consilier Coman Constantin

CONTRASEMNEAZA:
SECRETARUL
MUNICIPIULUI BUZAU,
Stefan Nedelcu

Buzău, 26 noiembrie 2015
Nr. 174

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în
şedinţa din data de 26 noiembrie 2015, 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.

ANEXA
la Hotărârea nr. 174 din 26 noiembrie 2015
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

TARIFE
pentru inspecţie tehnică periodică practicate de
Societatea Comercială " Trans – Bus " S.A. Buzău

Nr.
crt.
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Categorie autovehicul
1
Autoturisme taxi + şcoală
Autoturism
Autoturism benzină + GPL
Autovehicul special, microbuz, autorulotă,
automobile mixte, utilitare, specializate,
speciale cu masa maximă autorizată <3,5
tone
Autovehicul cu masa maximă autorizată
>3,5 tone
Tractor rutier
Remorcă şi rulotă fară sistem de frânare
Remorcă, semiremorcă şi rulotă cu sistem
de frânare având masa minimă autorizată
< 3,5 tone
Remorcă şi semiremorcă cu sistem de
frânare având masa maximă autorizată
peste 3,5 tone, inclusiv cele cu sistem de
frânare pneumatic având an de fabricaţie
mai mare de 2011
Constatare accident auto

Tarif I.T.P.
(lei, inclusiv T.V.A.)
2
75
80
80

120
150
80
60

60

140
100

