ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCAL-

HOTĂRÂRE
privind gratuitatea acordată pe raza municipiului Buzău în zilele de 23, 24,
25, 30, 31 decembrie 2018 și 1 ianuarie 2019 la transportul de călători pe
bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport ale
S.C. TRANS BUS S.A.
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub
numărul 383/CLM/06.12.2018, prin care se propune gratuitatea acordată pe
raza municipiului Buzău în zilele de 23, 24, 25, 30, 31 decembrie 2018 și 1
ianuarie 2019 la transportul de călători pe bază de grafic prin curse regulate
cu mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A.;
- raportul Biroului Comerţ şi Transporturi Locale nr. 36970/06.12.2018;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
În conformitate cu 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), alin. (6), lit. a), pct. 14 şi ale art. 45,
alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1.- (1) Prin excepție de la prevederile H.C.L. nr. 41/2018 privind
majorarea tarifelor de călătorie la transportul de călători pe bază de grafic
prin curse regulate cu mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. și
acordarea de facilități pentru acesta se aprobă gratuitate pe raza municipiului
Buzău în zilele de 23, 24, 25, 30, 31 decembrie 2018 și 1 ianuarie 2019 la
transportul public de persoane prin curse regulate cu autobuzele S.C.
TRANS BUS S.A. Buzău.

(2) Acoperirea costului gratuității propuse se face prin subvenții
aferente transportului public din bugetul local al municipiului Buzău.
Art. 2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Biroului Comerţ şi
Transporturi Locale, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară BuzăuMărăcineni, precum și S.C. TRANS BUS S.A., vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Bogdan - Florin Hudițoiu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 17 decembrie 2018
Nr. 311

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului
Buzău în şedinţa din data de 17 decembrie 2018, cu respectarea prevederilor
art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
actualizată, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă,
din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMARNr. 383/CLM/06.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind gratuitatea acordată pe raza municipiului
Buzău în zilele de 23, 24, 25, 30, 31 decembrie 2018 și 1 ianuarie 2019 la
transportul de călători pe bază de grafic prin curse regulate
cu mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A.
S.C. 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.
Deoarece în perioada sărbătorilor de iarnă municipiul Buzău este foarte
aglomerat în special pe segmentul circulației rutiere, este necesar să se ia o
serie de măsuri menite să asigure o mai bună gestionare a acestui fenomen.
Astfel, propun ca în zilele de 23, 24, 25, 30, 31 decembrie 2018 și 1
ianuarie 2019 transportul local de călători pe bază de grafic cu autobuzele
firmei TRANS BUS S.A. pe raza municipiului Buzău să fie gratuit.
Această măsură va asigura , prin reducerea folosirii autoturismelor
proprietate, sporirea mobilității, reducerea ambuteiajelor și fluidizarea
traficului.
Un alt plus adus de această hotărâre va fi impactul pozitiv asupra
mediului înconjurător prin reducerea poluării și îmbunătățirea calității aerului,
aspect esențial al calității vieții locuitorilor municipiului.
Nu în ultimul rând, acest proiect de hotărâre are ca scop încurajarea
cetățenilor municipiului Buzău să utilizeze mijloacele de transport în comun.
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 LocaleNr. 36.970/06.12.2018

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind gratuitatea acordată pe raza municipiului
Buzău în zilele de 23, 24, 25, 30, 31 decembrie 2018 și 1 ianuarie 2019 la
transportul de călători pe bază de grafic prin curse regulate
cu mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A.
Având în vedere experiența anilor anteriori când în perioada
sărbătorilor de iarnă traficul rutier în municipiul Buzău a cunoscut cote
alarmante, ducând la blocarea arterelor rutiere, inclusiv a drumului european
ce traversează orașul, se impune luarea unor măsuri care să ducă la
reducerea folosirii autoturismelor personale și fluidizarea circulației rutiere.
Astfel, o propunere în acest sens este acordarea gratuității la
transportul de călători cu autobuzele S.C. TRANS BUS S.A. Buzău în zilele
de 23, 24, 25, 30, 31 decembrie 2018 precum și 1 ianuarie 2019.
Prin punerea în aplicare a acestei propuneri se asigură întregii
comunități îmbunătățitea opțiunilor de transport și reducerea utilizării
autoturismelor personale, asigurându-se o fluidizare a traficului pe parcursul
sărbătorilor de iarnă, cu evitarea, pe cât este posibil, a ambuteiajelor în trafic,
sporirea mobilității.
Acesta măsură va avea deasemenea un impact favorabil asupra
mediului , a calitatii aerului,reducânde-se noxele și poluarea in zonă
În aceste condiţii, se impune iniţierea unui proiect de hotărâre al
Consiliului Local Buzău pentru aprobarea acestei facilități la transportul public
de călători în municipiul Buzău.
Șef birou,
Garofița Iordache

