
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 

-CONSILIUL LOCAL- 
 

 HOTĂRÂRE  
  privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public 

local de persoane prin curse regulate speciale 
 operatorului de transport “DUBLU G”  S.R.L.  

 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în 

şedinţă ordinară; 

Având în vedere: 

-expunerea de motive primarului al municipiului Buzău, înregistrată 
sub nr.139/CLM/2016, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului 
Buzău aprobarea atribuirii licenţeI de traseu pentru efectuarea transportului 
public local de persoane prin curse regulate speciale operatorului de 
transport “ DUBLU G”  S.R.L. ; 

- raportul nr. 7434/15.03.2017 al Biroului Comerţ şi Transporturi 

Locale; 

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

-prevederile Hotărârii nr. 74/2015 a Consiliului Local al Municipiului 

Buzău, judeţul Buzău; 

-solicitarea Societății Comerciale “DUBLU G” S.R.L. înregistrată la 

Primăria Municipiului Buzău sub nr. 7285/14.03.2017; 

- prevederile Legii nr. 92 /2007 cu modificările și completările 

ulterioare , a serviciilor de transport public local și a Normelor de aplicare a 

acesteia, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor și reformei 

administrative nr.353/2007; 

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

45, (alin).1 și (alin).2 , art.115, alin.(1), lit. b)  din Legea nr. 215/2001, a 

administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 



HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate speciale în municipiul 

Buzău, operatorului de transport  “DUBLU G” S.R.L. după cum urmează:  

 

Nr. 
crt 

Traseul Valabilitate 
licenţă 

Număr 
curse 

1 Liceul cu program sportiv  Iolanda Balas Soter-Str. 
Stadionului (Stadin GLORIA)-Str. Unirii (Stadionul de 
atletism) 

 

31.05.2017 1 

 

Art.2. Primarul municipiului Buzău, prin intermediul  Biroului Comerţ 

şi Transporturi Locale  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

consilier Daniel Lambru 

 

 

                                           CONTRASEMNEAZA: 

     SECRETARUL  MUNICIPIULUI BUZĂU 

                                                               Diana-Mariana Pavel 

                           

Buzău, 28 martie 2017   

Nr. 60 

 

 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 

şedinţa din data de 28 martie 2017, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (3) 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. 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

-PRIMAR - 

Nr. 139 /CLM/2017 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărare privind atribuirea licenţei de traseu pentru 

efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate 
speciale operatorului de transport “DUBLU G”  S.R.L.  

 

În conformitate cu prevederile art. 5, alin. (1) din Legea nr. 92/2007 a 

serviciilor de transport public local, cu completările şi modificările ulterioare 

este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse 

regulate speciale transportul public efectuat tur-retur, pe rute şi cu 

programe de transport prestabilite de către beneficiarul serviciului de 

transport sau de către cel care a angajat serviciul privind transportul unor 

persoane sau al unor grupuri de persoane, şi anume transportul copiilor, 

elevilor şi studenţilor la şi de la instituţiile de învăţământ, transportul 

angajaţilor la şi de la locul de muncă. 

Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale se 

realizează de către operatorii de transport rutier pe bază de licenţe de 

traseu eliberate de autorităţile administraţiei publice locale în a căror rază  

teritorială se află traseul respectiv. 

Având în vedere că atribuirea licenţelor de traseu se aprobă de către 

Consiliul Local, în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (1), lit. p) din 

legea mai sus-menţionată şi art. 4, lit. h) din Ordinul nr. 353/2007 pentru 

aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local 

nr. 92/2007, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind atribuirea 

licenţei de traseu  pentru efectuarea transportului public local de persoane 

prin curse regulate speciale operatorului de transport „DUBLU G”  S.R.L. 

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, 

cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 

 PRIMAR, 

Constantin Toma 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 

-Biroul Comerţ şi Transporturi Locale- 

Nr. 7434/2017 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre  privind atribuirea licenţei de traseu pentru 

efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate 

speciale operatorului de transport „DUBLU G”  S.R.L.  

 

Potrivit dispoziţiilor art. 31, alin. (1) şi (1^ 1) din Ordinul nr. 353/2007 

pentru aprobarea Normelor de aplicare a legii serviciilor de transport public 

local nr. 92/2007 transportul public local de persoane prin curse regulate 

speciale se efectuează de operatorii de transport rutier în baza licenţei de 

traseu eliberate de autorităţile administraţiei publice locale în a căror rază 

administrativă se află traseul respectiv. 

Conform art. 17, alin (1), lit p) din Legea nr 92/2007 a serviciilor de 

transport public local Consiliul local are ca atribuţie aprobarea atribuirii 

licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public local de persoane 

prin curse regulate speciale. 

În vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea  transportului 

public local de persoane prin curse regulate speciale şi a caietelor de 

sarcini anexate acestora, operatorul de transport ”DUBLU G” S.R.L. a 

depus la primăria Municipiului Buzău cererea înregistrată cu nr. 

7285/14.03.2017. 

Analizând documentaţia care însoţeşte cererile depuse, am constatat 

că sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de legislaţia în vigoare, motiv pentru 

care propunem eliberarea licenţelor de traseu conform tabelului de mai jos: 

 

 

Nr. 
crt 

Traseul Valabilitate 
licenţă 

Număr 
curse 

1 Liceul cu program sportiv  Iolanda Balas Soter-Str. 
Stadionului (Stadin GLORIA)-Str. Unirii (Stadionul de 

31.05.2017 1 



atletism) 

 

 

 

         
             

 
 

Analizarea documentaţiei depuse s-a făcut în conformitate cu 

prevederile regulamentului de acordare a licenţelor de traseu aprobat prin 

H.C.L. nr. 74/2015 

În sensul celor de mai sus, anexăm proiectul de hotărâre pentru a fi 

promovat pe ordinea de zi şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău 

din luna martie 2017. 

 

 

 

Şef birou, 

ec. Garofiţa Iordache 

 

 

 

 

 

 

 

 


