
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

MUNIUCIPIUL BUZĂU 

-CONSILIUL LOCAL- 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1 din data de 08.01.2018 

privind majorarea tarifelor de călătorie la transportul de călători pe bază de 

grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport ale 

 Societățíi Comerciale ”TRANS BUS” S.A. 

 

 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în 

şedinţă ordinară; 

Având în vedere: 

- adresa nr. 34771/2017 a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară 

Buzău-Mărăcineni prin care se solicită modificarea tarifelor biletelor și 

abonamentelor practicate de operatorul regional  TRANS BUS S.A.; 

-expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată 

sub numărul 1/CLM/08.01.2018, prin care se propune aprobarea  majorării 

tarifelor de călătorie la transportul de călători pe bază de grafic prin curse 

regulate cu mijloacele de transport ale Societății Comerciale „TRANS BUS” 

S.A.; 

-raportul Biroului Comerţ şi Transporturi Locale nr. 490/8.01.2018 ; 

-avizul  Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

-avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinei publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

-prevederile Normelor-cadru nr. 272/2007 privind stabilirea, ajustarea 

şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de 

persoane; 

- prevederile  art. 18, lit. b) şi art. 43 din Legea nr. 92/2007 privind 

serviciile de transport local, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi ale art. 45, alin. (1), din Legea nr. 

215/2001, privind administraţia publică locală, republicată; 

 



HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 - Se aprobă majorarea tarifelor la transportul public de 

persoane prin curse regulate realizat de Societatea Comercială ’’ TRANS- 

BUS” S.A. conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 

începând cu data de 1 martie 2018. 

Art.2 - Corespunzător cu prevederile art. 1 din prezenta hotărâre se 

modifică și se completează Contractul de delegare a serviciului de 

transport public local de persoane  nr. 2733/20.05.2016 încheiat între A.D.I. 

BUZĂU-MĂRĂCINENI (din care municipiul Buzău face parte) şi S.C. 

TRANS BUS S.A. 

Art.3- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 137/26.08.2010. 

Art.4 - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul  Biroului Comerţ 

şi Transporturi Locale  precum și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

Buzău-Mărăcineni vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

INITIATOR 

PRIMAR, 

Constantin Toma  

 

 

 

                                               AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 

                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                             Eduard Pistol 

 
 

 

 

 

 

 



              ANEXA 
           la Hotărârea nr.  ______ a   Consiliului  Local al                                

Municipiului Buzău  din data de  __________  2018 
 
 

 
Tabel cu tarifele titlurilor de călătorie practicate de Societatea Comercială 

« TRANS BUS »  S.A. Buzău 
 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumire titlu 

 călătorie 

Tarif 

actual,lei cu 

TVA 

Tarif 

propus, lei 

cu TVA 

Tarif 

acceptat, 

lei cu 

TVA 

Valabi 

litate 

Creș 

tere 

% 

1 BILETE 
     

1.1 
Bilet 1 călătorie 

(cumparat de la chiosc)  
1,5 2.00  un traseu 

33% 

1.2 
Bilet 1 călătorie la sofer  

(in autobuz)  
 3.00  un traseu 

100% 

1.3 
Bilet contravențional 

 (suprataxă) 
 30 lei   

Orice 

traseu 
100% 

 
 

    
 

2. 
ABONAMENTE 

    
 

2.1 
Abonament lunar 

35 50   un traseu 
43% 

2.2 
Abonament ½ lună 

18 30  un traseu 
66% 

2.3 Abonament lunar 70 90  
toate 

traseele 

29% 

 

 

2.4 
Abonament lunar 

NENOMINAL  
0 120  

Toate 

traseele  
100% 

2.5. Abonament lunar  0 70  
Doua 

trasee  
100% 

2.6 Abonament ½ luna  0 40  
Doua 

trasee  
100% 

2.7 
Abonament lunar elevi și 

studenți  
30 40  un traseu 

33% 

2.8 
Abonament ½ lună elevi și 

studenți   
15 20  un traseu 

33% 

2.9 
Abonament lunar elevi și 

studenți  
60 80  

toate 

traseele 
33% 

2.10 
Abonament ½ lună elevi și 

studenți  
30 40  

toate 

traseele 
33% 



2.11 

Abonament lunar cu 50% 

reducere ptr. donatorii de 

sânge 
70 

90 

(Plateste 

donatorul 

45 lei ) 

 
toate 

traseele 
29% 

3 

ABONAMENTE 

SUBVENȚIONATE DE 

CONSILIUL LOCAL 

    
 

3.1 
Abonament lunar pensionari 

cu venituri până la 2500 lei 

subvenționat 

100% plateste 

consiliul local  

subvențio

nat 100% 

plateste 

consiliul 

local 

 
toate 

traseele 
 

   
 

3.2 

Abonament lunar ptr. 

persoanele cu vârsta minim 

60 ani 

subvenționat 

100% plateste 

consiliul local 

subvențio

nat 100% 

plateste 

consiliul 

local 

 
toate 

traseele 
 

3.3 
Elevi cu vârsta peste 7 ani 

cu domiciliul în Buzău 

subvenționat 

100% plateste 

consiliul local  

( nu este 

valabil pe 

perioada 

vacanțelor) 

subvențio

nat 100% 

plateste 

consiliul 

local  ( nu 

este valabil 

pe perioada 

vacanțelor) 

 
toate 

traseele 
 

3.4 
Abonament lunar pentru 

beneficiarii Legii 448/2006 

30 lei 

decontat 

100% de 

DASM Buzău, 

conf. 

Convenției 

incheiate cu 

SC Trans Bus  

30 lei 

decontat 

100% de 

DASM 

Buzău, 

conf. 

Convenției 

incheiate 

cu SC 

Trans Bus  

 
toate 

traseele 
 

3.5 

Abonament lunar pentru 

beneficiarii Decretului-Legii 

118/1990 și Legii 189/2000 

subvenționat 

100% plateste 

consiliul local  

subvențio

nat 100% 

plateste 

consiliul 

local  

 
toate 

traseele 
 

3.6 

Abonament lunar pentru 

beneficiarii Legii 416/2001 

privind venitul minim 

garantat 

subvenționat 

100% plateste 

consiliul local  

subvențio

nat 100% 

plateste 

consiliul 

local  

 
toate 

traseele 
 

3.7 
Abonament lunar pentru 

beneficiarii Legii 341/2004 

subvenționat 

100% plateste 

subvențio

nat 100% 
 

toate 

traseele 
 



revoluționari și urmașii 

celor decedați în decembrie 

1989 

consiliul local  plateste 

consiliul 

local  

3.8 

Abonament lunar pentru 

veteranii de război și se face 

prin reprezentanții ANVR 

Buzău si veteranii din 

teatrele de operatiuni  

subvenționat 

100% plateste 

consiliul local  

subvențio

nat 100% 

plateste 

consiliul 

local  

 
toate 

traseele 
 

3.9 
Copiii cu vârste sub 7 ani 

circulă fără 

legitimații 

circulă 

fără 

legitimații 

 
toate 

traseele 
 

 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 
 

Biroul Comerț și Transporturi Locale, 
Garofița Iordache 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



         ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

         -PRIMAR - 

Nr. 1/CLM/08.01.2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind majorarea tarifelor de călătorie la transportul 
de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport 

ale Societățíi Comerciale “TRANS BUS” S.A. 
 

Societatea Comercială “TRANS BUS” S.A. înființată prin 

reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public 

Buzău, prin reprezentanții săi legali , prestează un serviciu de interes și 

utilitate  publică, fiind aflată în subordinea consiliului local. 

În conformitate cu prevederile legale privind serviciile de transport 

public local, se constată că prin încasarea tarifului actual nu se acoperă 

cheltuielile curente de întreţinere, exploatare şi de reabilitare-dezvoltare 

aferente transportului public de persoane prin curse regulate efectuat de 

Societatea Comercială “TRANS BUS” S.A. 

Ţinând cont de faptul că tarifele practicate în prezent la transportul 

local de călători nu au fost modificate de 10 ani (reglementate prin H.C.L. 

nr. 137/26.08.2010), se impune actualizarea acestora la titlurile de călătorie 

cu care operează  Societatea Comercială “TRANS BUS” S.A.  

Potrivit prevederilor art. 43, lit. a) din Legea nr. 92/2007 şi art. 12, alin 

(3) din Ordinul nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor cadru privind 

stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport 

public local de persoane, cuantumul tarifului pe bază de bilet va conţine o 

cotă pentru recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare şi 

dezvoltare, astfel încât operatorul de transport să-şi asigure un profit 

rezonabil.  

Totodată, având în vedere Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public local de persoane nr. 2733/20.05.2016 

încheiat între A.D.I. BUZĂU-MĂRĂCINENI (din care municipiul Buzău face 

parte) şi Societatea Comercială “TRANS BUS” S.A., se va completa şi 

modifica corespunzător. 



Având în vedere cele prezentate mai sus , propun aprobarea 

proiectului de hotărâre alăturat. 

PRIMAR, 

 Constantin Toma 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 

-Biroul Comerţ şi Transporturi Locale- 

Nr.  490/8.01.2018 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind majorarea tarifelor de călătorie la transportul 

de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport 

ale Societățíi Comerciale TRANS BUS S.A. 

 

Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Buzău sub 

nr.34771/29.12.2017, A.D.I. Buzău-Mărăcineni solicită modificarea prețului 

titlurilor de călătorie practicate în prezent, motivat  de creşterea cheltuielilor 

operatorului regional de transport TRANS BUS S.A.  în perioada iulie 2007-

decembrie  2017 astfel: 

 Creşterea preţului la motorină prin mărirea accizelor ; 

 Cheltuiala cu munca vie alocată serviciului de transport 

persoane a crescut foarte mult prin majorarea salariului minim 

și prin angajarea de șoferi pentru noile autobuze; 

 Preţul asigurărilor RCA a crescut exploziv; 

 Creșterea tarifelor la principalele utilități (energie termică, 

energie electrică, apă, etc);  

 Rata inflației a fost la finalul semestruluii I 2017 de 100,72%, 

conform Direcției Județene de Statistică Buzău, raportat la 

perioada 2007/2017. 

Analizând documentația prezentată mai jos de S.C. TRANS BUS 

S.A.  se constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 20, alin. (1) 

din Ordinul nr. 272 din 12 decembrie 2007 al Preşedintelui A.N.R.S.C. 

pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi 

modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane. 

 

 

 



FIȘA 

de fundamentare a tarifului ajustat la transportul  

urban in comun de călători în municipiul Buzău 

       

       

Nr. 
Crt. 

ELEMENTE DE CHELTUIELI 

Preliminat 
2018 din care 

Cheltuieli 
aferente 

Municipiul 
BUZAU 

Media 
lunara  

  Tarif 
propus ( cu 
TVA inclus) 
lei/calatorie 

  

  

Pondere 
in  tarif 
(%) 

I 

CHELTUIELI MATERIALE 7910238 
5139374 428281 0,54 31,77 

  
Carburanți 5173563 3361324 280110 0,35   

  
Energie electrică 91980 59760 4980 0,01   

  
Amortizare 911451 592180 49348 0,06   

  
Schimb ulei autoturism/autovehicul și filtru 175200 113829 9486 0,01   

  
Piese de schimb 1092840 710031 59169 0,07   

  Alte cheltuieli materiale 465204 302248 25187 0,03   

II CHELTUIELI CU TAXE / IMPOZITE ȘI 
AUTORIZAȚII 

403600 
262224 21852 0,03 1,62 

  Impozit pe clădiri terenuri 28000 18192 1516 0,00   

  Rovignete 130200 84592 7049 0,01   

  Alte cheltuieli cu taxe/impozite/autorizații 245400 159439 13287 0,02   

III CHELTUIELI  CU  MUNCA  VIE 15822726 10280209 856684,1 1,07 63,54 

  Salarii 13878578 9017073 751422,8 0,94   

  CSA 312268 202884 16907,01 0,02   

  Tichete de masă si vouchere 1631880 
1060251 88354,28 0,11   

IV  ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE  748927 486587 40548,88 0,05 3,01 

V CHELTUIELI DE EXPLOATARE 
(I+II+III+IV) 

24885491 
16168393 1347366 1,69   

VI CHELTUIELI FINANCIARE 15000 9746 812,1395 0,00 0,06 

VII TOTAL CHELTUIELI (IV+V) 24900491 
16178138 1348178 1,69   

VIII NUMAR TOTAL DE KM EFECTUATI DE 
FLOTA TRANS BUS 

  
3789158 315763,2     

IX NUMAR TOTAL DE KM EFECTUATI 
BUZAU 

  

2461860 205155     

X LEI/KM   6,57       

XI PROFIT           

XII VENITURI OBȚINUTE DIN ACTIVITĂȚI 
SPECIFICE FIECĂRUI OPERATOR DE 
TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE 
PERSOANE/TRANSPORTATOR 
AUTORIZAT        

  

7435462 619621,8 0,77   



XIII VENITURI DIN SUBVENȚIILE DE LA 
BUGETUL LOCAL, BUGETUL DE STAT ȘI 
DE LA BUGETELE ALTOR INSTITUȚII 

  

8742676 728556,4 0,91   

XIV VENITURI TOTALE (VIII+IX)   
16178138 1348178 1,69   

XV NUMĂR ESTIMAT DE CĂLĂTORII 
Nestimat căl. 

  

9600000 800000     

XVI TARIF MEDIU - lei/călătorie (X/XI)   

  1,69     

XVII TVA 19%     0,32 0,32   

XVIII TARIF MEDIU, INCLUSIV TVA – 
lei/călătorie (XII+XIII) 

  
  2 2   

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 26, alin. (1) din Ordinul nr. 272/2007 

al Preşedintelui A.N.R.S.C.  “tarifele pentru serviciile de transport public 

local de persoane efectuat prin curse regulate se pot modifica, prin hotărâri 

ale autorităţilor administraţiei publice locale implicate, după caz, pe baza 

cererilor primite de la operatorii de transport, în cazurile care conduc la 

modificarea majoră a costurilor ori condiţiilor de exploatare, care determină 

modificarea cheltuielilor cu o influenţă mai mare decât cea determinată de 

influenţa indiucelui preţurilor de consum”. 

Totodată,  Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public local de persoane nr. 2733/20.05.2016 încheiat între A.D.I. BUZĂU-

MĂRĂCINENI (din care municipiul Buzău face parte) şi S.C. TRANS BUS 

S.A. , se va completa şi modifica corespunzător. 

În acest scop s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi 
introdus pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău.   

 
 

Şef Birou Comerț și Transporturi Locale, 

Garofiţa Iordache 


