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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 

CONSILIUL LOCAL 
Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 

E-mail: contact@primariabuftea.ro 
Web: www.primariabuftea.ro 

HOT ĂRÂREA NR.99 
din 25 septembrie 2012 

privind acordarea de gratuităţi de 100% pe mijloacele de transport în comun aparţinând 
Regiei Autonome de Transport Bucureşti pe linia 460 Bis, traseul Buftea - Municipiul 
Bucureşti, pentru toate categoriile de pensionari cu domiciliul stabil în oraşul Buftea, 

indiferent de cuantumul pensiei 

Având În vedere: ) 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; , 
• Raportul de specialitate al Compartimentului de transport public local din cadrul Primăriei 

oraşului Buftea ; ) 
• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
• Prevederile art. 1 alin. (6) lit. e) din Legea nr. 92/2007- Legea serviciilor de transport public 

local; 
• Prevederile Ordinului nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007; 
• Prevederile art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării serviciilor 

publice subvenţionate de transport intern şi de transport pe că ile navigabile interioare; 
• Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţe l e publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
• Hotărârea Consiliului General al Municipului Bucuresti nr. 139/2006; 
• H.C.L nr. 89/04.09.2012 privind aprobarea încheierii Contractului de transport public între 

R.A.T.B. şi Consiliul Local al oraşului Buftea; 
• Contractul de transport public nr. 158/13.09.2012; 

În temeiul art. 36 alin. (1 ), alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (6), lit. a) pct. 14 si ale art. 45 
alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată , a administraţiei publice locale, 

Consiliul Local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞT E 

Art.1. -Se aproba acordarea de gratuităţi de 100% pe mijloacele de transport în comun 
aparţinând Regiei Autonome de Transport Bucureşti pe linia 460 Bis, traseul Buftea - Municipiul 
Bucureşti, pentru toate categoriile de pensionari cu domiciliul stabil în oraşul Buftea, indiferent de 
cuantumul pensiei. 

Art.2. · Beneficiarii prevăzuţi la art. 1 vor putea călăto ri pe linia 460 Sis în baza actului de 
identitate şi a ultimului talon de pensie, neprezentarea acestor documente constituind 
contravenţie şi sancţionându-se la fel ca o că lătorie fără titlu de transport valabil. 

Art.3 . Finanţarea cheltuielilor privind transportul în comun pentru persoanele care 
beneficiază de această gratuitate se va face din bugetul local al oraşu l ui Buftea. 



Art. 4. · Primarul oraşului Buftea va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri, prin compartimentele de specialitate. 

Art. 5. · Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoşti nţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, serviciilor de 
specialitate, Regiei Autonome de Transport Bucuresti şi Instituţiei Prefectului Ilfov. 

Contrasemnează, 

Nr. 99 
Din 25 septembrie 2012 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotărâre privind acordarea de gratuităţi de 100% pe mijloacele 

de transport în comun aparţinând Regiei Autonome de Transport Bucureşti pe 
linia 460 Bis, traseul Buftea- Municipiul Bucureşti, pentru toate categoriile de 

pensionari cu domiciliul stabil în oraşul Buftea, indiferent de cuantumul 
pensiei 

~ 
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 89/04.09.2012 a fost aprobat Contractul de ' 

transport public între Regia Autonomă de Transport Bucu reşti şi Consiliul Local al oraşu lu i ) 
Buftea, având ca obiect prestarea serviciului de transport public de călăto ri desfăşurat între 

Municipiul Bucureşti şi localitatea Buftea. 

Având în vedere situaţia grea 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 realită ţi economice, 

caracterizate prin scăderea puterii de cumpărare şi corelativ cu nivelul de trai , consider 

că măsura acordării gratuităţii pe mijloacele de transport în comun aparţinând Regiei 

Autonome de Transport Bucureşti pe linia 460 Bis pentru pensionari este una oportună 

şi binevenită , în special pentru cei care se deplasează către Municipiul Bucureşti. 

Având în vedere cele menţionate , supun atenţiei şi propun aprobării proiectul de 

hotărâre în forma prezentată. 

PRIMAR 

PISTOL GHEORGHE 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind acordarea de gratuităţi de 100% pe mijloacele 
de transport în comun aparţinând Regiei Autonome de Transport Bucureşti pe 
linia 460 Bis, traseul Buftea - Municipiul Bucureşti, pentru toate categoriile de 

pensionari cu domiciliul stabil în oraşul Buftea, indiferent de cuantumul 
pensiei 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 89/04.09.2012 a fost aprobat Contractul de 
transport public între Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi Consiliul Local al oraşului 
Buftea, având ca obiect prestarea serviciului de transport public de călători desfăşurat între 
Municipiul Bucureşti şi localitatea Buftea. 

Ţinând cont de nivelul de trai din ultima perioadă, precum şi de micşorarea 
pensiilor, acordării gratuităţii pe mijloacele de transport în comun aparţinând Regiei 
Autonome de Transport Bucureşti pe linia 460 Bis pentru pensionari ar fi un minim de 
ajutor pentru aceşti locuitori ai oraşului nostru care sunt şi aşa în situaţia de a nu putea 
face faţă cheltuielilor zilnice dar şi a celor ocazionale de boală. 

Persoanele care beneficiază de gratuitate vor circula pe baza actului de 
identitate şi a ultimului talon de pensie şi au obligaţia prezentării acestora la fiecare 
călătorie, neprezentarea actelor fiind sancţionată la fel ca o călătorie fără titlu de 
transport valabil. 

Finanţarea cheltuielilor privind transportul în comun a persoanelor care 
beneficiază de această gratuitate se face din bugetul local al oraşului Buftea. 

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

COMPARTIMENTUL DE /ANS\ORT LOCAL 

lfO 



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECTIE SOCIALĂ 

' 

AVIZ 
Proiect de hotarare privind acordarea de gratuita ti de 100% pe mijloacele de transport in 

comun apartinand Regiei Autonome de Transport Bucuresti pe linia 460 Bis, traseul Buftea
Municipiul Bucuresti , pentru toate categoriile de pensionari cu domiciliul stabil in orasul Buftea, 
indiferent de cuantumul pensiei . 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ - formata din următorii 
consilieri locali: Stanciu Tanase, Baron Stela, Nastase Carne/ia, Fera Pastorel 
Otonel, Minea Sorin Dumitru 

~ ~ ~ "r cD a 0 o j iJ INTRUNITA IN ŞEDINTA SA DIN DATA .. 4-.: ...... . ,.,.t ... < ..... \ ................................. .. .. 
A LUAT ÎN DEZBATERE RAPORTUL /INFORMAREA COMPARTIMENTULUI DE 
SPECIALITATE .................. ... ... . ..... . ..... ..... . ... .. .... ... ......... .... .. ..... .. . 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE AVIZAREA 
FAVORABILĂ / -Ne-FAVGRABTI:Ă A PROIECTULUI 

Proiect de hotarare privind acordarea de gratuitati de 100% pe mijloacele de transport in 
comun apartinand Regiei Autonome de Transport Bucuresti pe linia 460 Bis, traseul Buftea
Municipiul Bucuresti, pentru toate categoriile de pensionari cu domiciliul stabil in orasul Buftea, 
indiferent de cuantumul pensiei . 

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

... ..... .. ..... .. ........ ............................. ................... ~ ............. . 

PREŞEDINTE 

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

STANCIU TANASE 



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICE ŞI FINANCIARE 

AVIZ 

Proiect de hotarare privind acordarea de gratuitati de 100% pe mijloacele de transport in 
comun apartinand Regiei Autonome de Transport Bucuresti pe linia 460 Bis, traseul Buftea
Municipiul Bucuresti , pentru toate categoriile de pensionari cu domiciliul stabil in orasul Buftea, 
indiferent de cuantumul pensiei. 

COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICE ŞI FINANCIARE 

~ V~ CJ5 .o9. oPG!J INTRUNITA IN ŞEDINTA SA DIN DATA ....... ~ . ...... . .............. .-...... ...................... . . 
~ ' 

A LUAT IN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMENTULUI DE 
SPECIALITATE ................ .. ........ . ....................... .. .......... . ... .... ... .... .. .... . .. ... .. . 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE AVIZAREA 
FAVORABILĂ 1 NEF~ABILĂ A PROIECTULUI 

Proiect de hotarare privind acordarea de gratuitati de 100% pe mijloacele de transport in 
comun apartinand Regiei Autonome de Transport Bucuresti pe linia 460 Bis, traseul Buftea
Municipiul Bucuresti , pentru toate categoriile de pensionari cu domiciliul stabil in orasul Buftea, 
indiferent de cuantumul pensiei. 

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

' 

COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICE ŞI FINANCIARE 
PREŞEDINTE, 

DUMITRU TANTIN FLORIN 



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA 

AVIZ 

Proiect de hotarare privind acordarea de gratuitati de 100% pe mijloacele de transport in 
comun apartinand Regiei Autonome de Transport Bucuresti pe linia 460 Bis, traseul Buftea
Municipiul Bucuresti , pentru toate categoriile de pensionari cu domiciliul stabil in orasul Buftea, 
indiferent de cuantumul pensiei. 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 

COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA : formata din urmatorii consilieri locali: 
Rudeanu f11orentina - Mirela - presedinte, Marin Ooinita - secretar, Baron Stela -
membru, Rogoveanu Ion-membru, Gioarsa Constantin Richard- membru 

1 ' ' f ,..J} 
A u A c/' V / i /LJICA 
INTRUNI1~ IN ŞEDINTA SA DIN DATA .... : . f.1 .. v. .. ' ............ ' ... ... . .......................... . 

A 1 ' 
A LUAT 1 DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMENTULUI DE 
SPECIALITATE ............... .... .. .... .. ........................................................... ..... . 

ÎN URMA DE~BATERI~,~~OM~SIA HOTĂRĂŞTE AVIZAREA 
FAVORABILA 1 NEFA~r\ABILA A PROIECTULUI 

Proiect de hotarare privind acordarea de gratuitati de 100% pe mijloacele de transport in 
comun apartinand Regiei Autonome de Transport Bucuresti pe linia 460 Bis, traseul Buftea
Municipiul Bucuresti, pentru toate categoriile de pensionari cu domiciliul stabil in orasul Buftea, 
indiferent de cuantumul pensiei. 

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

' 

···· ······································16 •. ·.• .•.• .•/F!.•.·•····'.•.•.•••.•.•.·········································. •• .••••... 

COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA 
PRE_Ş..EDINTE. 

RUDEANU ~L~INA - MIRELA 
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H DT ĂRÂFtEA MR. 89 
cHn 04 Sep1temtorie ~0'!2 

prrîvinrcl aprolb5lr'ea încheierii Contr.actulul ele ·tr;,ns~ort ptllbllirc între R@~~&J 
Aalonomă de Transport Bucur~ş~J şl Consili1.1l Lo1c0l~ e1 j onşJ.,J h.J i Bij"Jfl-aa 

A vân~f în lfeder&: 
J EJ<punerea de motive a domnului Pistol Gheorgl1e, primarul oraş u l u i Buftea; 
J Raportul de specialitate al Compartimentului de autorizare pentru servicii le ele transpo(~ 
cublic local; 
1 

J Avizul comisiei juridice şi de discip lin ă şi al :omisiei pentru :1ctivi tăti economice şi 

financiare; 
J Protocolul n(.9852/24.08.2012 încheiat între Primăria oraşulu i Buftea şi Primăria 

comunei Mogoşoaia; 
:l Prevederile H.C.G.B. nr.267/29. ·1 0.201 O de aprobare a programului de transport (Utier 
de persoane prin servicii regulate pe raza orasului Buftea si a judetului Ilfov ,a modelului l icenţe i 
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, numărul de 
autovehicule, numărul maxim de curse şi de staţii îmbarcare/debarcare aprobat prin H.C.G.B. 
nr.267/29.1 0.201 O. 
:J Prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 27/2011 , privind transporturi le rutiere; 
01 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. , al in.(6) pct. 16,alin . (9) şi ale art. 
45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi 
completările 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, prevăzut în anexa 1 la prezenta 
Hotărâre. 

(2) Programul de transport rutier de persoane pentru linia 460 având capăt de 
linie 1. Laromet - 2. Oraş Buftea se va desfăşura conform orarului din anexa 2 la prezenta 
Hotărâre. 
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voclerea aducerii la i,lde!Jiinire RATB Şi "'sU• .. (ei :o(2f2c ~.ILilfUde\L:IUi 1 i'o•; 

PREŞEDlrlTE DE ŞEDiNJĂ,. 
i\ilAR!N DOii\lrfJ..t , /::·:. 

~oG trasernneaz3 
SEC.flET AR, 

SJTEFAi~l ALJ~IA 
~ --, 
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'"d.,ij . 
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încheiat astăzi 
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În conformitate cu Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea nr. 5112006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 

completări le ulterioare, şi cu Ordonanţa de Guvern nr.27 /20 li privind transporturile rutiere, cu 

modificările şi completări le ulterioare, se încheie prezentul contract între: 

Regia Autonomă de Transport Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 1, 

sector 1, având cod fiscal nr. 1589886, contul nr. R074 RNCB 0074 0036 9856 0001 COD !BAN 

B.C.R. Filiala sector 3 sau R063 TREZ 7005 069X XXOO 0486 - D.T.C.P.M.B., reprezentată prin 

domnul Viorel Popescu, în calitate de Director General, numit în baza Hotărârii Consiliului de 

Administraţie nr. 1311 O. 11.20 Il , în calitate de Presta tor servicii de transport public. 

şi 

Orasul Buftea, de pe raza administrativ teritorială a Judeţului Ilfov, reprezentat (ă) prin domnul 

George Pistol, în calitate de Primar, având cod fiscal nr. 4434029 ,cont nr. 

R076TREZ4222451 0220XXXXX deschis la Trezoreria Ilfov în calitate de Beneficiar. 

Art.l Obiectul contractului 

Înfiinţarea, organizarea, reglementarea, coordonarea şi controlul prestaţiei serviciului de 

transport public de călători desfăşurat între Municipiul Bucureşti şi localitatea Buftea- judeţul Ilfov pe 

linia 460 BIS , care va funcţiona pe traseul Laromet-Oras Buftea. 

Art. 2 Obligaţiile părţilor 

Regia Autonomă de Transport Bucureşti are următoarele obligaţii: 

1 .Efectuarea transportului public local intre Bucuresti si orasul Buftea conform traseelor 

autorizate, in conditiile prevazute in anexa 1, care cuprinde: necesarul de vehicule, programul de 

circulatie aprobat de Consiliul Local al orasului Buftea, cheltuielile lunare estimate. 

2. Comercializarea titlurilor de călătorie electronice pe suport contactless (abonament 

preorasenesc, calatorie preoraseneasca, portofel electronic) prin toata reteaua de vanzare 

R.A.T.B., la tarifele prevăzute în anexa 2. 

3. Controlul legalităţii efectuării transportului, pe întregul traseu. 

4. Confecţionarea, montarea şi întreţinerea indicatoarelor staţiilor de oprire. Amplasarea staţiilor 



se va tace în conformitate cu OUG nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările şi completările ultetioare. 

Orasul !Buftea, de pe raza administrativ teritorială a Judeţului Ilfov, are următoarele obligaţii: 

1. Alocarea în orasul Buftea a unui spaţiu pentru tetminal, dotat cu utilităţi, care să petmită 

întoarcerea autobuzelor în condiţii de siguranţă, precum şi staţionarea acestora în afara părţii 

carosabile. 

2. Întreţinerea căilor de circulaţie şi a terminalelor de transport public care trebuie să 

corespundă constructiv circulaţiei vehiculelor grele (cu sarcina maximă/osie de 1 O tone), 

pe raza administrativ-teritorială proprie. 

3. Asigurarea circulaţiei mijloacelor de transport public în cazul căderilor abundente de 

precipitaţii ( deszăpezirea căilor de circulaţie). 

4. Protecţia personalului regiei şi mijloacelor de transport public, precum şi a călătorilor pe 

toată durata funcţionării serviciului, atât pe trasee cât şi la capetele de linie, pe raza 

administrativ-teritorială proprie. 

5. Organizarea echipelor de control pentru verificarea bunei desfăşurări a transportnlui în 

comun şi pentru sancţionarea persoanelor care încalcă prevederile legale privind tulburarea 

ordinii şi liniştii publice, în vederea verificării legitimaţiilor de călătorie de către echipele de 

contra 1 ale RA TB. 

6. Confirmarea curselor prin personalul propriu (al reprezentanţilor orasului Buftea), tar în 

cazul neconfirmării, acestea să fie considerate efectnate. 

7. Înfiinţarea şi administrarea spaţiilor de aşteptare pentru călători, din staţiile de oprire ale 

mijloacelor de transport public. 

8. Pentru traseele dintre Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov, respectiv localităţile din judeţul 

Ilfov, plecările, sosirile şi opririle în tranzit se realizează din/în autogărilstaţii publice 

stabilite de administraţia publică locală după caz. 

Art. 3 Costul şi modalitatea de plată a serviciului de transport executat 

1 . Cheltnielile de transport calculate în funcţie de kilometri parcurşi şi costnllkm echivalent vor 

fi acoperite dîn încasările realizate de RATB (vânzarea titlurilor de călătorie); diferenţa între 

cheltuielile de transport (fără T.V.A.) şi venitnri (fără T.V.A.) va fi suportată în totalitate din 

bugetnl local al Consiliului Local alorasului Buftea. 

2. Valoarea costnlui unitar al serviciului de transport este de 7,32 lei/km echivalent fără T.V.A. 



2. Valoarea costului unitar al serviciului de transport este de 7,32 lei/km echivalent Iară T.V.A. 

În funcţie de inflaţie, aceasta va ti actualizată. 

3. Modificarea numărului de vehicule, a programului de circulaţie, şi implicit a nivelului 

cheltuielilor aferente transporhrlui, poate fi realizată numai cu acordul parţilor. 

4. Lunar, până pe data de 15 ale lunii U!mătoare efectuării activităţii de transport, R.A.T.B. va 

comunica orasului Buftea situaţia încasărilor RA TB,a cheltuielilor de exploatare, precum şi 

diferenţa între cheltuieli şi venituri, ca document justificativ la factura lunară de încasare a 

acesteia. 

5. Plata serviciului presta! va fi efectuată în perioada 24-31 a fiecărei luni, conform prevederilor 

legale în domeniu. 

6. Trimestrial, se vor factura şi diferenţele (regularizări) la plată, determinate de decalajul 

existent la descărcarea validărilor (reprezentând călătorii) aferente portofelului electronic în 

sistem, precum şi de actualizarea programelor de circulaţie determinate de dinamica cererii 

de transport. 

7. La senmarea contractului orasul Buftea va elibera, pentru toată durata contractului, pentru 

fiecare lună, bilete la ordin având valoarea costurilor de transport ce se va efectua. 

Art. 4 Răspunderea contractuală 

1. În cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale, după expirarea termenului prevazut la art. 3, 

punctul 5, transportul public de călători poate fi suspendat până la data îndeplinirii 

obligaţiilor asumate prin contract, dar nu mai mult de 15 zile. 

2. Dacă beneficiarul un respectă termenul prevazut la art. 3, pct 5 este obligat la plata unor 

penalităţi de O, 15% pe zi de întârziere din suma datorată. 

3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul 

părţii lezate de a considera contractul reziliat de plin drept, fără nici o formalitate şi fără 

intervenţia instanţelor judecătoreşti. Partea lezată are dreptul de a solicita în acest caz părţii 

în culpă plata de daune interese, potrivit legii. 

Art. 5 Durata contractului 

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi este valabil 1 

an de la data senmarii ,cu posibilitatea prelungirii sale prin act adiţional. 

Art. 6 Dispozitii finale 

1. Prezentul contract poate fi modificat cu acordul părţilor, prin act aditional, cu avizul direcţiei 

de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti. 



2. Prezentul contract poate fi denunţat unilateral de către oricare dintre părţi. cu un preaviz de 

30 zile. 

3. Eventualele litigii aparute în executarea prezentului contract vor fi soluţionate pe cale 

amiabilă. În cazul nesoluţionării litigiului pe cale amiabilă, părţile se pot adresa instanţelor 

judecătoreşti competente. 

4. Prezentul contract, împreună cu anexele nr. 1-2 care fac pa11e integrantă din cuprinsul său, 

reprezintă voinţa părţilor şi înlătură înţelegerea verbală dintre aceştia, anterioară sau 

ulterioară încheierii lui 

IPIREST A TOR DIE SERVICII DIE TIRANSIPORT 
PUBUC 

BENEFICllAR 
Primaria Orasului Buftea 

IPrimar 
George Pistol 



Anexa 2 

TARIFELE TITLURILOR DE CĂLĂTORIE VALABILE PE LINIILE 
PREORĂŞENEŞTI DIN ARIA METROPOLJTANĂ 

TIP TITLU DE CALATORIE TARIF INTEGRAL TARIF REDUS 

1 CALATORIE 1,50 LEI -

ABONAMENT LUNAR VALABIL PE 1 
35,00 LEI 17,50 LEI 

LINIE PREORASANEASCA 

ABONAMENT LUNAR VALABIL PE 2 
LINII 50,00 LEI 25,00 LEI 

(una linie preoraseneasca si una linie urbana) 

ABONAMENT LUNAR GENERAL 
(valabil pe toate liniile in Municipiul 65,00 LEI 32,50 LEI 

Bucuresti si in judetul Ilfov) 

ORASUL BUFTEA 

\ 


