
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

MUNIUCIPIUL BUZĂU 

-CONSILIUL LOCAL- 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 65 din data de 07.03.2018  

 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2018  

privind majorarea 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. și acordarea de facilități pentru acesta 

 

 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în 

şedinţă ordinară; 

Având în vedere: 

-adresa nr.343/02.03.2018 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

Buzău - Mărăcineni înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub 

nr.74/CLM/02.03.2018 prin care se solicită modificarea anexei Hotărârii 

Consiliului Local nr. 41/2018 ; 

-expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată 

sub nr. 74/CLM/02.03.2018, prin care se propune aprobarea modificării 

anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2018 privind majorarea 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. și 

acordarea de facilități pentru acesta; 

-raportul Biroului Comerţ şi Transporturi Locale nr.7371 /07.03.2018; 

-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 

Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

-prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică; 

- prevederile  art. 18, alin.(1) , 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 modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local 

al Municipiului Buzău nr. 41/2018 privind majorarea 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. și acordarea de 

facilități pentru acesta, în sensul că: 

- se modifică punctele 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 și 3,5; 

-   se elimină pct. 3.4 deoarece a fost preluat în punctul 3.5., anexa 

modificându-se în mod corespunzător și va avea conținutul prevăzut în 

anexa la prezenta hotărâre. 

Art.2 – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Buzău nr. 41/2018  Buzău rămân neschimbate. 

Art. 3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul  Biroului Comerţ 

şi Transporturi Locale, Societatea Comercială “Trans – Bus” S.A Buzău 

precum  și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Buzău-Mărăcineni vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

INITIATOR 

PRIMAR, 

Constantin Toma 

 

 

 

 

                                                    AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

                                              SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 

                                                 Eduard Pistol 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

                                

                                    ANEXA  

                                          la Hotărârea nr.____ din data de _______ 

                                        a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 

Tabel cu tarifele titlurilor de călătorie și facilitățile pentru transportul de călători 
pe bază de grafic efectuat  de S.C. TRANS BUS S.A. începând cu data de  

01 mai 2018 
 
 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumire titlu 

 călătorie Tarif actual, 

lei cu TVA 

Tarif propus, 

 lei cu TVA 
Valabilitate 

Creș 

tere 

% 

2.7 

Abonament lunar elevi și 

studenți care nu au 

domiciliul în municipiul 

Buzău 

30 40 un traseu 
33% 

 
 

Nr. 

crt. 

 

Denumire titlu 

 călătorie Tarif actual, 

lei cu TVA 

Tarif propus, 

 lei cu TVA 
Valabilitate 

Creș 

tere 

% 

2.8 

Abonament ½ lună elevi și 

studenți  care nu au 

domiciliul în municipiul 

Buzău 

15 20 un traseu 
33% 

 
 

Nr. 

crt. 

 

Denumire titlu 

 călătorie Tarif actual, 

lei cu TVA 

Tarif propus, 

 lei cu TVA 
Valabilitate 

Creș 

tere 

% 

2.9 

Abonament lunar elevi și 

studenți care nu au 

domiciliul în municipiul 

Buzău 

60 80 toate traseele 
33% 

 
 

Nr. 

crt. 

 

Denumire titlu 

 călătorie Tarif actual, 

lei cu TVA 

Tarif propus, 

 lei cu TVA 
Valabilitate 

Creș 

tere 

% 

2.10 

Abonament ½ lună elevi și 

studenți care nu au 

domiciliul în municipiul 

Buzău 

30 40 toate traseele 
33% 

 

 



 

Nr. 

crt. 

 

Denumire titlu 

 călătorie 

Tarif actual, 

lei cu TVA 

Tarif propus, 

 lei cu TVA 
Valabilitate 

Creș 

tere 

% 

3.5 

Abonament lunar pentru 

elevii cu domiciliul în 

municipiul Buzău înscriși în 

programul național de 

învățământ la școlile sau 

liceele din municipiul Buzău 

 

subvenționat 100% 

(plateste consiliul 

local  prețul de 40 

lei/abonament) 

Un traseu 
 

cost 26 lei (cost total 

80 lei subvenționat 

67%, 54 lei plătește 

consiliul local) 

Toate traseele 
 

 
 

 

PRIMAR 
Constantin Toma 

 

 

 

                                            Şef birou, 

                                      Garofiţa Iordache 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

         -PRIMAR - 

Nr. 74 /CLM/02.03.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Local nr. 41/2018  privind majorarea 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. și acordarea de facilități pentru 
acesta 

 
 

Societatea Comercială „Trans-Bus” S.A. Buzău, 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 

S.C. TRANS BUS S.A. 

Ţinând cont de faptul că tarifele și facilitățile acordate la transportul 

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

nr. 137/26.08.2010), acestea au fost actualizate prin Hotărârea Consiliului 

Local nr. 41/2018.  

Prin adresa înregistrată sub nr. 74/CLM/02.03.2018, Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară „Buzău-Mărăcineni” solicită modificarea anexei 

Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2018 privind majorarea  prețului titlurilor de 

călătorie practicate în prezent, precum și a facilităților acordate, pentru 

eliminarea unor dispoziții cu grad de incertitudine apreciate ca nefiind 

suficient de clare pentru punerea în aplicare a prevederilor acestei hotărâri. 

În acest sens s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu 

rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al 

Municipiului Buzău în vederea adoptării lui.   

 

PRIMAR, 

Constantin Toma 



 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 

-Biroul Comerţ şi Transporturi Locale- 

Nr. 7371 /07.03.2018 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Local nr.41/2018  privind majorarea 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. și acordarea de facilități pentru 

acesta 

 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Local Buzău sub nr.  

74/02.03.2018 A.D.I. Buzău-Mărăcineni solicită modificarea anexei 

Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2018 privind majorarea  prețului titlurilor de 

călătorie practicate în prezent, precum și a facilităților acordate, pentru 

eliminarea unor dispoziții cu grad de incertitudine apreciate ca nefiind 

suficient de clare pentru punerea în aplicare a prevederilor acestei hotărâri. 

Astfel: 

 punctele anexei numărul 2.7, 2.8, 2.9 și 2.10 vor fi completate 

cu sintagma “care nu au domiciliul în municipiul Buzău” ; 

 punctul 3.4 se elimină pentru că a fost preluat sub altă formă la 

punctul 3.5; 

 punctul 3.5 se completează cu sintagma “cu domiciliul în 

municipiul Buzău” și cu tarifele abonamentelor subvenționate. 

 

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

promovat pe ordinea de zi . 

 

 

Şef birou, 

Garofiţa Iordache 

 

 

 
 


