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HOT ĂRÂREA NR.111 
din 26 Octombrie 2012 

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 4 din 19.01.2012 privind 
aprobarea acordării de facilităţi la transportul public local de persoane 

în oraşul Buftea pentru categoriile de călători 
beneficiari din oraşul Buftea 

Consiliu/local al oraşului Buftea, Întrunit În sedinţa ordinară din data de 26 octombrie 2012 

Având În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea ; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului de transport public local; 
• Avizul comisiei juridice şi de disciplină ; avizul comisiei pentru activităţi economice ş i 

financiare; 
• Prevederile art. 15 alin. (1) şi ale art. 17 alin . 2 din Ordinul nr. 272 din 12 decembrie 

2007, pentru aprobarea Normelor- cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea 
tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane; 

• Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modifică rile ş i 
completările ulterioare; 

• Prevederile art. 58-60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative ; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 19.01 .2012 privind aprobarea acordării de facilităţ i 
la transportul public local de persoane în oraşul Buftea pentru categoriile de că lători 
beneficiari din oraşul Buftea ; 
În conformitate cu prevederile art. 1 alin . (4) lit. m) , ale art. 1 alin . (6) lit. e) şi ale art. 17 

alin . (1) lit. o) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local; 
În temeiul art. 36 alin . (2), lit. d) coroborat cu alin . (6), lit. a) pct. 14) şi al art. 45 alin. (1) 

din Legea nr. 215/2001, republicată , a administraţiei publice locale; 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1 Se modifică şi se completază art. 2 din Hotărârea Consil iului Local 
nrA/19.01 .2012 care va avea următorul cuprins : 

"Art.2 (1) Se a probă acordarea de facilităţi (1 00% sau 50%) pe mijloacele de 
transport în comun de suprafaţă ce efectuează transportul public local de călăto ri 
în Oraşul Buftea, respectiv linia 101 şi 102, altele decât cele obligatorii prin 
lege, astfel : 

A. Se acordă facilităţi de 100% pentru următoarele categorii de persoane : 
a) toate categoriile de pensionari cu domiciliul stabil în oraşu l Buftea, indiferent 

de cuantumul pensiei. 



b) copii preşcolari din oraşul Buftea. 

B. Se acordă facilităţi de 50% pentru următoarele categorii de persoane : 

a) elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular 
acreditat, cu domiciliul în Buftea. 

b) tinerii cu vârste între 16 şi 25 de ani aflaţi în dificultate şi confruntaţi cu riscul 
excluderii profesionale în scopul facilitării accesului lor la un loc de muncă , în 
conformitate cu Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale (SOMERI!) - beneficiază de 50% gratuit. 

(2) Beneficiarii prevăzuţi la alin. 1 ,precum şi celelalte categorii de călători ce deţin 
abonamente vor putea călători cu mijloacele de transport în comun aparţinând 
operatorului de transport S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A, respectiv liniile 
101 ,102, în baza abonamentului eliberat de către operator lunar. 

(3) Abonamentele se eliberează la cerere, după caz, pe baza actului de identitate, 
a ultimului talon de pensie, adeverinţă emisă de unitatea de învăţământ care să 
ateste calitatea de elev/student, talon şomer, precum şi orice alte acte doveditoare 
care atestă categoria persoanei beneficiare a facilităţilor acordate în baza 
prevederilor legale aflate în vigoare (hotărâre emisă de Casa j udeţeană de pensii 
conform legii, certificat doveditor, etc.); 

(4) Abonamentele se emit la tariful în vigoare la data vânzării, diminuat cu valoarea 
reduceri lor, iar decontarea acestor facilităţi de la bugetul local se va face lunar." 

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nrA/19.01 .2012 rămân 

nemodificate. 

Art. 3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului Oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, SC GENERAL PUBLIC SERV 
SA şi Instituţiei Prefectului Ilfov. 

Contrasemnează 
SE 
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In temeiul prevederilor art. 45 aliniatul (6) din Legea nr. 21512001, republicată, 
privind administraţia publică locală iniţiez proiectul de hotărâre privind modificarea şi 
completarea H. C. L. nr. 4 din 19. O 1. 2012 privind aprobarea acordarii de facilităţi la 
transportul public local de persoane În oraşul Buftea pentru categoriile de călători 

beneficiari din oraşul Buftea 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Prin H. C. L. nr.4 din 19. O 1 .2012 s-a aprobat acordarea de facilită ţi la transportu 1 

public local de persoane în oraşul Buftea, stabilit conform cadrului general de eliberare 
şi decontare a facilităţilor la transportul public local de călători pe raza ter itorială a 
orasului Buftea, pentru categoriile de persoane care beneficiază de facilităţi/gratuităţi 
conform legii dar şi pentru alte categorii de categorii de persoane beneficiare din oraşul 
Buftea pentru care acestea se stabilesc prin hotarare a Consiliulu i local şi anume : 

a. pensionarii (de vârsta, anticipata, de boala), persoanele care au atins 
vârsta de pensionare sau beneficiarii de pensie de urmaş; 

b. preşcolari (5-7 ani); 
c. elevi; 
d. studenti; 

1 

e. tinerii cu vârste Între 16 şi 25 de ani aflaţi În dificultate şi confruntaţi cu riscul 
excluderii profesionale În scopul facilitării accesului lor la un loc de muncă, În 
conformitate cu Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale; Somerii." 

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) lit. m) , ale art. 1 alin . (6) lit. e) şi ale 
art. 17 alin . (1) lit. o) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local , 
autorităţile administraţiei publice locale pot asigura resursele bugetare pentru susţinerea 
totală sau parţială (100% sau 50% ) a costurilor de transport public pentru categoriile 
de persoane, stabilite prin hotărâre de către Consiliul Local. 

Conform art. 17 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport 
public local, Consiliul local acordă facilităţi şi subvenţii operatorilor de transport 
rutier şi transportatorilor autorizaţi care efectuează transport public local de persoane, 
pentru asigurarea suportabilităţii costurilor de către utilizatori, susţinerea şi încurajarea 
dezvoltării serviciului, cu respectarea legislaţiei fiscale în vigoare. 

Pentru stabilirea acestor facilităţi s-au avut în vedere prevederile u rmătoarelor 

acte normative : 
./ Legea Învăţământului nr. 112011 
./ H. G. nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru 

transportul local În comun de care beneficiaza elevii si studentii din invatamantul 
de stat si din invatamantul particular acreditat; 



../ Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale ; 
Astfel, datorită situaţiei grele cu care se confruntă unele categorii de persoane din 

oraşul Buftea, în special pensionarii, în baza prerogativelor date prin Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, prin care Consiliul local hotărăşte în toate problemele 
de interes local pe care le are în competenţă şi ţi nând cont de actualele realităţi 

economice, caracterizate prin scăderea puterii de cumpărare ş i corelativ cu nivelul de 
trai , propun modificarea şi completarea art. 2 din HCL nr. 4/19.01.2012 pentru aprobarea 
urmatoarelor facilităţi/gratuităţi pe mijloacele de transport, altele decât cele obligatorii prin 
lege, la transportul public local efectuat de către S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A., 
pentru următoarele categorii de persoane, astfel: 

A. se acordă facilităţi de 100% pentru următoarele categorii de persoane : 
a. toate categoriile de pensionari cu domiciliul stabil în oraşul Buftea, indiferent de 

cuantumul pensiei; 
b. copii preşcolari din oraşul Buftea ; 

8. se acordă facilităţi de 50% pentru următoarele categorii de persoane : 
a. elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular 

acreditat,cu domiciliul în Buftea. 
b. tinerii cu vârste între 16 şi 25 de ani aflaţi în dificultate şi confruntaţi cu riscul 

excluderii profesionale în scopul facilitării accesului lor la un loc de muncă, în 
conformitate u Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale (SOMERII)- beneficiază de 50% gratuit. 
Datorită condiţiilor economice actuale, pentru pensionari este o iniţiativă oportună 

şi binevenită în special pentru cei care sunt nevoiţi să-ş i rezolve problemele medicale ce 
implică vizitele repetate la spital, medicul de familie sau farmacie, etc. 

Totodată propun completarea art. 2 din H.C.L astfel: 
(2) Beneficiarii prevăzuţi la alin. 1, precum şi celelalte categori i de călăto ri ce 

deţin abonamente vor putea călători cu mijloacele de transport în comun aparţinând 
operatorului de transport S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A, respectiv liniile 101 ,102, 
în baza abonamentului eliberat de către operator lunar. 

(3) Abonamentele se eliberează la cerere, după caz, pe baza actului de 
identitate, a ultimului talon de pensie, adeverinţă de elev/student, ta lon şomer, precum şi 
orice alte acte doveditoare care atestă categoria persoanei beneficiare a facil ităţ i lor 

acordate în baza prevederilor legale aflate în vigoare (hotărâre em isă de Casa judeţeană 
de pensii conform legii, certificat doveditor, etc.); 

(4) Abonamentele se emit la tariful în vigoare la data vânzării , diminuat cu 
valoarea reducerilor, iar decontarea acestor facilităţi de la bugetul local se va face lunar. 

Având În vedere: 
- prevederile art. 1 alin. (4) lit. m), ale art. 1 alin. (6) lit. e) şi ale art. 17 alin. (1) lit. o) 

din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local; 
- art. 36 alin. (2), lit. d) coroborat cu alin . (6) , lit. a) pct. 14) şi al art. 45 alin. (1) din 

Legea nr. 215/2001, republicată , a administraţiei publice locale, 
propun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată . 
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In temeiul prevederilor art. 44 aliniatul (1) din Legea nr. 21512001, republicată, 
privind administraţia publică locală se fundamentează proiectul de hotărâre privind 
modificarea şi completarea H.C.L. nr. 4 din 19.01.2012 privind aprobarea acordarii de 
facilităţi la transportul public local de persoane În oraşul Buftea pentru categoriile de 
călători beneficiari din oraşul Buftea 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Prin H.C.L. nr.4 din 19.01 .2012 s-a aprobat acordarea de faci l ităţi la transportul 
public local de persoane în oraşul Buftea, stabilit conform cadrului general de eliberare 
ş i decontare a facilităţilor la transportul public local de că lăto ri pe raza te ritoria lă a 
orasului Buftea, pentru categoriile de persoane care beneficiază de faci lităti/gratuităti 

conform legii dar ş i pentru alte categorii de categorii de persoane beneficiare din oraşu l 

Buftea pentru care acestea se stabilesc prin hotarare a Consiliului local şi anume : 
a. pensionarii (de vârsta, anticipata, de boala), persoanele care au atins 

vârsta de pensionare sau beneficiarii de pensie de urmaş; 
b. preşcolari (5-7 ani); 
c. elevi; 
d. studenti; , 
e. tinerii cu vârste Între 16 şi 25 de ani aflaţi în dificultate şi confruntaţi cu riscul 

excluderii profesionale În scopul facilitării accesului lor la un loc de muncă, În 
conformitate cu Legea nr. 11612002 privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale; Somerii." 

în conformitate cu prevederile art. 1 alin . (4) lit. m), ale art. 1 alin . (6) lit. e) ş i ale 
art. 17 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 92/2007 privind servicii le de transport public local, 
autorităţile administraţiei publice locale pot asigura resursele bugetare pentru susţinerea 
totală sau parţială (1 00% sau 50% ) a costurilor de transport public pentru categoriile 
de persoane, stabilite prin hotărâre de către Consiliul Local. 

Conform art. 17 alin . (1) lit. i din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport 
public local, Consiliul local acordă facilităţi şi subvenţi i operatorilor de transport rutier şi 
transportatorilor autorizaţi care efectuează transport public local de persoane, pentru 
asigurarea suportabilităţii costurilor de către utilizatori, susţinerea şi încurajarea 
dezvoltării serviciului, cu respectarea l egislaţie i fiscale în vigoare. 

Pentru stabilirea acestor facilităti s-au avut în vedere prevederile următoarelor 
acte normative : 

v" Legea Învăţământului nr. 112011 



./ H.G. nr.30911996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru 
transportul local În comun de care beneficiaza elevii si studentii din invatamantul 
de stat si din invatamantul particular acreditat; 

./ Legea nr. 34112004 recunostintei faţa de eroii-martiri şi luptatorii care au contribuit 
la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989. 

-' Legea nr. 44812006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap . 

./ Ordinul 62 din 23 aprilie 2007 pentru aprobarea Instructiunilor privind legitimatia 
pentru transportul urban cu mijloacele de transport in comun de suprafata pentru 
persoanele cu handicap ; 

./ Decretul lege nr. 11811990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice În perioada comunistă . 

./ Legea nr. 189/2000 pentru modificarea şi completarea Decretului Lege 
nr. 11811990 

./ Legea nr.4411994 privind acordarea unor drepturi veteranilor şi văduvelor de 
război. 

Astfel, datorită situaţiei grele cu care se confruntă unele categorii de persoane din 
oraşul Buftea, în special pensionarii, în baza prerogativelor date prin Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, prin care Consiliul local hotărăşte în toate problemele 
de interes local pe care le are în competenţă şi ţinând cont de actualele realităţi 

economice, caracterizate prin scăderea puterii de cumpărare şi corelativ cu nivelul de 
trai, propun modificarea art. 2 din HCL nr. 4/19.01.2012 pentru aprobarea urmatoarelor 
facilităţi/gratuităţi, altele decât cele obligatorii prin lege, la transportul public pe 
mijloacele de transport electuat de către S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A., pentru 
următoarele categorii de persoane, astfel: 

A. se acordă facilităţi de 100% pentru următoarele categorii de persoane : 
a. toate categoriile de pensionari cu domiciliul stabil în oraşul Buftea, indiferent de 

cuantumul pensiei 
b. copii preşcolari din oraşul Buftea 

B .se acordă facilităţi de 50% pentru următoarele categorii de persoane : 
a. elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular 

acreditat, 
b.tinerii cu vârste între 16 şi 25 de ani aflaţi în dificultate şi confruntaţi cu riscul 
excluderii profesionale în scopul facilitării accesului lor la un loc de muncă, în 
conformitate cu Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale (SOMERII)- beneficiază de 50% gratuit. 

Datorită condiţiilor economice pentru pensionari este o initiativa oportună şi 

binevenită în special pentru cei care sunt nevoiti să-şi rezolve problemele medicale ce 
implică vizitele repetate la spital, medicul de familie sau farmacie, vetc 

Totodată propunem completarea art. 2 din H.C.L. astfel: 
(2) Beneficiarii prevăzuţi la alin. 1, precum şi celelalte categorii de călători ce 

deţin abonamente vor putea călători cu mijloacele de transport în comun aparţinând 
operatorului de transport S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A, respectiv liniile 101,102, 
în baza abonamentului eliberat de către operator lunar. 

(3) Abonamentele se eliberează la cerere, după caz, pe baza actului de 
identitate, a ultimului talon de pensie, adeverinţă de elev, talon şomer, precum şi orice 



alte acte doveditoare care atestă categoria persoanei beneficiare a facilităţilor acordate 
în baza prevederilor legale aflate în vigoare (hotărâre emisă de Casa judeţeană de pensii 
conform legii, certificat doveditor, etc.); 

(4) Abonamentele se emit la tariful în vigoare la data vânzării , diminuat cu 
valoarea reduceri lor, iar decontarea acestor facilităţi de la bugetul local se va face lunar. 

Având în vedere cele menţionate, supun atenţiei şi propun aprobării proiectul de 
hotărâre în forma prezentată . 

COMPARTIMENT DE AUTORIZARE 
PENTRU SERVICIILE DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL 

INSPECTOR 
CIOBANU ILIE 
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OI~AŞUL BUFTEA 
CONSILIUL LOCAL ' ~===-u===m============~ 
HOTĂRÂREA NR. 04 
Din 19 ianuari e 201 2 

privind aprobarea acordarii de fac i li tă ţi la t ransportul public loca l de 
persoane pentru categorii le de că l ători benefic iari el in oraş ul Buftea 

Consiliul loca l al oraşu lu i Buftea. 
Avand In vedere: 

Q Expunerea de motive a domnului Ion Stoica , primarul oraşu l u i Bufteu , 
~ Rapor·tul de specialitate al Compartimentului de transport public loc:al; 
" !-\vizele comisiilor de specialitCJ te ale Consiliului Local ; 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) lit. rn). ale art 1 alin (6) li t. e) ş i ale art. 
17 alin (1) li t. o) din Legea nr 92/2007 privind seN iciile de transport public local, 

Prevederile Ordinului nr.272 d111 12 decembrie 2007, pentru aprobarea Normelor
cadru pr·ivind stabili rea, ajustarea ş i modificarea tarifelor pentru serv iciile ele transport 
public locnl de persoane: 

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţe le publice loca le, cu modi ficări l e Ş I 
completâri le ulterroare; 
" Legea nr 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap; 
• În temerul art. 36 alin. (2) . lit d) corobora! cu alin (6). lit CI ) pct. 14 şi al art. 45 
alin. (1) din Legea nr. 215/200 1, republ i ca tă . a acl rn inislra!iei publice locale. 

H OT ĂRĂ ŞTE 

.L\rt. 1 Se aprobă urmc1toarele facilită\ i , obligatonr a li CJcordate pnn lege. respectiv 
gratuitate la transporiul public locul de că lă tor i în Oraşul Buftea pen tru următoare le 
categorii de persoane · 

a) veteranii de război ş i v ăduve le de razboi - în conform itate cu prevederile:) 
Legii nr 44/1 994 privind acordarea unor drepturi veteranilor şi văduvelor efe război : 

b) persoanele persecutate din motive po li ti ce- în conform1tate cu preveclerile 
Leg11 nr ·1 18/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecut8te elin motive 
politice în perioada comun is tă : 

c) lu ptătorii care au contribuit la v ictoria revo l uţie i rom<\ne din decembrie 
'1989 - în conform itate cu prevederile Legii nr. 34 1/2004 - recunoşti n tei faţ8 de eroi i
marti ri ŞI luptă t ori i care au contrrbuit la victoria Revo luţ ie i române el in decembrie 1989 

el) persoanele cu handicap grav, în soţitorii persoanelor cu handicap wav ş i 
as i s te nţii personali ai pers ou n c~ l or cu handi cap grav in prezenţa CJccslorCJ In 



conformitate cu prevederile Leg ii nr· 44H/2006 privind protecţ ia şi promovmea 
drepturilor persoanelor cu llanclicap; 

e) donatorii de sân9e ·- beneficiază ele : gratuitate in ziua donări i ; 
abonament cu reducere 50% pentru transporiul în comun pe o perioadă de 1 l ună 
pentru fiecare donator- fn conformitate cu prevederile Legii nr. 282/2005 şi HG 
1364/2006; 

f) copii până în 5 ani ; 
.tir_t2_ Se aprobă acordarea fac ilit ă ţi l or ( '100% sau 50%). alte le decât ce le 

obl igato rii prin lege, la transporiul public local de călâtori în Oraşu l Buftea pentru 
urmatoarele categorii de persoane : ,\ 

a) pens io narii (de vâ rsta, a n ti c i ~at, ele boala), persoa nele care au atins 
vârsta de pensionare sau benefic iarii de•pens ie de u rmaş;-!30% gratuit 

b) preşco l a ri (5-7 ani) ;- gratui t 1 0~o 
c ) e levi ; - 50% gratuit 1/ 

el} studenti ;- 50% g ratui t 
e) tineni c~1 v['l.rste între 16 şi 25 cJe anr aflaţi în dificultate şi confrunta ţ i cu riscul 

excluderi i profesionale în scopul faci l ită rii accesului lor la un loc efe muncă . în 
conformitate cu Legea nr. 11 6/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizarii 
socr<11e; (SOMERIJ) .. beneficiaza de !>O% Hratuit. 

Art.3 Acoperirea contravalorii fac i l ităţilor acordate prin prezenta hotărâre la ar t. 1 
şi art.2 se va face de la bugetul local al oraşului Buftea. 

Art.4. Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotârari celor 
inte resaţi şi Instituţiei Prefectului Ilfov 

Contrasemnează 

SE~IJC~ 

ŞTI~~~~ 



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICE ŞI FINANCIARE 

AVI Z 
Proiect de hotarâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.4 din 

19.01.2012 privind aprobarea acordarii de facilităţi la transportul public local de 
persoane În oraşul Buftea pentru categoriile de călători beneficiari din oraşul 
Buftea. 

COMISIA PENTRU ACTIVITĂTI ECONOMICE ŞI FINANCIARE , 

A V A JG . lC9 20 / (_ INTRUNITA IN ŞEDINTA SA DIN DATA .. .... .... ...... : ... ... . .. ..... ............................. . . 
A ' 

A LUAT IN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMENTULUI DE 
SPECIALITATE .......... ~if.qff.: ... .. ~~.~ ~ ..... ?f::?.C:<fr.t ................................... .. 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE AVIZAREA 
FAVORABILĂ 1 N~BILĂ A PROIECTULUI 

Proiect de hotarâre privind modificarea şi completarea H. C.L. nr.4 din 
19.01.2012 privind aprobarea acordarii de facilităţi la transportul public local de 
persoane În oraşul Buftea pentru categoriile de călători beneficiari din oraşul 
Buftea. 

FATĂ DE HOTARAREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT URMĂTOARELE 
OPINII/DIVERGENTE .... ....... .. . .. ....... ...... .. ... .. . ... ..... . ...... . ......................... . 

' 

·······························································•· ;;L .··············································································· 

COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICE ŞI FINANCIARE 
PREŞEDINTE, 

DUMITRU STANTIN FLORIN 



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA 

AVI Z 

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H. C.L. nr.4 din 
19.01.2012 privind aprobarea acordarii de facilităţi la transportul public local de 
persoane În oraşul Buftea pentru categoriile de călători beneficiari din oraşul 
Buftea. 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA. 

COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA : formata din urmatorii consilieri locali: 
Rudeanu Florentina - Mirela -presedinte, Marin Doinita - secretar, Baron Stela -
membru, Rogoveanu Ion-membru, Gioarsa Constantin Richard- membru 

A V A ~ \o '2-o \Q INTRUNITA IN ŞEDINTA SA DIN DATA ...... .. ...... .. · .... : ........................................ . 
A LUAT ÎN DEZBATERE RA~RTULIIN~COMPARTIMENTULUI DE 

~:.~~.~~.~~~~~~. ·. ·. ·. ·. ·. · .·. ·.·. ·.7·. ·. ·. ·.~·. ·.; ... · . ·.·z. ·.·. · ~·. : ... ·.·. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. :::.·.·.·.::.·.·.·.:::::· 
ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE AVIZAREA 
FAVORABILĂ 1 NE~A'BILĂ A PROIECTULUI 

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.4 din 
19.01.2012 privind aprobarea acordarii de facilităţi la transportul public local de 
persoane În oraşul Buftea pentru categoriile de călători beneficiari din oraşul 
Buftea. 

FATĂ DE HOTĂRÂREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT URMĂTOARELE 
' OPINII/DIVERGENTE .............................................. ......... . ........................ .. 

' 

:::: :.·.· .·.·.·.·.·.·.· ...... ........................ : .... .......... ~ ........ .............. .... .. .... .. ............ .. ................................. ·.·.·.·.·.·.·.· .............................. . 

COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA 
PREŞEDINTE 

RUDEANU FL ~TINA - MIRELA 


