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HOT ĂRÂREA NR. 89 
din 04 Septembrie 2012 

privind aprobarea încheierii Contractului de transport public între Regia 
Autonomă de Transport Bucureşti şi Consiliul Local al oraşului Buftea 

Având În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşulu i Buftea; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului de autorizare pentru serviciile de transport 
public local; 
• Avizul comisiei juridice şi de disciplina şi al comisiei pentru activităti economice şi 

financiare; 
• Protocolul nr.9852/24.08.2012 încheiat între Primăria oraşului Buftea şi Primăria 

comunei Mogoşoaia; 
u Prevederile H.C.G.B. nr.267/29.1 0.201 O de aprobare a programului de transport rutier 
de persoane prin servicii regulate pe raza orasului Buftea si a judetului llfov,a modelului l icenţei 
de traseu şi a contractului de transport public între Regia Autonomă de Transport Bucuresti si 
orasele/comunele din Judetul Ilfov; 
• Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe raza municipiului 
Bucuresti şi a judeţului Ilfov cu vehicule aflate în utilizarea RATB, traseele, număru l de 
autovehicule, numărul maxim de curse şi de staţii îmbarcare/debarcare aprobat prin H.C.G.B. 
nr.267/29.1 0.201 O. 
• Prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 27/2011, privind transporturile rutiere; 
• Prevederile art. 16 alin. 1, 17 alin. 2 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport 
public local, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Tinând cont de prevederile art. 36 alin.(1),alin.(2) lit.d., alin.(6) pct. 16,alin. (9) ş i ale art. 
45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificarile şi 
completarile ulterioare; 

Consiliu/local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. (1) Se a probă încheierea contractului de transport public între Regia Autonomă 
deTransport Bucuresti şi Consiliul Local al oraşului Buftea, prevazut în anexa 1 la prezenta 
Hotărâre. 

(2) Programul de transport rutier de persoane pentru linia 460 având capat de 
linie 1. Laromet - 2. Oraş Buftea se va desfaşura conform orarului din anexa 2 la prezenta 
Hotărâre. 



Art. 2. Se împuterniceste domnul Pistol Gheorghe- Primarul Orasului Buftea pentru 
semnarea contractului de transport public încheiat între Regia Autonomă de Transport 
Bucuresti şi Consiliul Local al oraşului Buftea. 

Art. 3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului, serviciilor de specialitate, în 
vederea aducerii la îndeplinire, RATB şi Instituţiei Prefectului j u deţului Il fov. 

Contrasemnează 

SECR TAR, 
ŞTEFA 


