
ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV 

' ORAŞUL BUFTEA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 04 
Din 19 ianuarie 2012 

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

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Expunerea de motive a domnului Ion Stoica , primarul oraşului Buftea ; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului de transport public local; 
• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ; 
• 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 , 
• Prevederile Ordinului nr.272 din 12 decembrie 2007, pentru aprobarea Normelor
cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru servicii le de transport 
public local de persoane; 
• Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap; 
• 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 aprobă următoarele facilităţi , obligatorii a fi acordate prin lege, respectiv 
gratuitate la transportul public local de călători în Oraşul Buftea pentru următoarele 
categorii de persoane : 

a) veteranii de război şi văduvele de război - în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 44/1994 privind acordarea unor drepturi veteranilor şi văduvelor de război ; 

b) persoanele persecutate din motive politice- în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice în perioada comunistă ; 

c) luptătorii care au contribuit la victoria revoluţiei române din decembrie 
1989 - în conformitate cu prevederile Legii nr. 341 /2004 - recunoşti ntei faţă de eroi i
martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989. 

d) persoanele cu handicap grav, însoţitorii persoanelor cu handicap grav şi 
asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în prezenţa acestora în 



conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap; 

e) donatorii de sânge - beneficiază de : gratuitate în ziua donării ; 
abonament cu reducere 50% pentru transportul în comun pe o perioadă de 1 l ună 

pentru fiecare donator- în conformitate cu prevederile Legii nr. 282/2005 şi HG 
1364/2006; 

f) copii până în 5 ani ; 
Art.2 Se aprobă acordarea facilităţilor (100% sau 50%), altele decât cele 

obligatorii prin lege, la transportul public local de călători în Oraşul Buftea pentru 
următoarele categorii de persoane : 

a) pensionarii (de vârstă, anticipat, de boală), persoanele care au atins 
vârsta de pensionare sau beneficiarii de pensie de urmaş;-50% gratuit 

b) preşcolari (5-7 ani);- gratuit 100% 
c) elevi; - 50% gratuit 
d) studenti; - 50% gratuit 
e) tinerii c~ 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. 
Art.3 Acoperirea contravalorii facilităţilor acordate prin prezenta hotărâre la art. 1 

şi art.2 se va face de la bugetul local al oraşului Buftea. 
Art.4. Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor 

interesaţi şi Instituţiei Prefectului Ilfov. 

Contrasem nează 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării de facilităţi la transportul 
public local de persoane pentru categoriile de călători beneficiari 

din oraşul Buftea 

Reglementarea cadrului general de eliberare şi decontare a facilităţilor la 
transportul public local de călători pe raza teritorială a orasului Buftea este stabilit 
conform legislatiei în vigoare. 

Pentru stabilirea acestor facilitati s-au avut în vedere prevederile următoarelor 
acte normative : 
a) Legea învăţământului nr.1/2011 
b) 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 ; 
c) Legea nr. 341/2004 recunostintei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la 
victoria Revoluţiei române din decembrie 1989. 
d) Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap. 
d) 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 ; 
e) Decretul lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
din motive politice în perioada comunistă. 
f) Legea nr.189/2000 pentru modificarea şi completarea Decretului Lege nr.118/1990 
g) Legea nr.44/1994 privind acordarea unor drepturi veteranilor şi văduvelor de război. 

Următoarele categorii de persoane beneficiază conform legii de gratuitate 
100% la transport pe raza administrativ teritorială a oraşului Buftea. 

a)veteranii de război şi văduvele de război- în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 44/1994 privind acordarea unor drepturi veteranilor şi văduvelor de război; 

b) persoanele persecutate din motive politice- în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice în perioada comunistă; 

c)luptătorii care au contribuit la victoria revoluţiei române din decembrie 
1989 -în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004 - recunoştintei faţă de eroii
martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989. 

d) persoanele cu handicap grav, însoţitorii persoanelor cu handicap grav şi 
asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în prezenţa acestora - în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap; 

e) donatorii de sânge - beneficiază de : gratuitate în ziua donării ; reducere 
50% pentru transportul în comun pe o perioadă de 1 lună pentru fiecare donator- în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 282/2005 şi HG 1364/2006; 

Următoarele categorii de persoane beneficiază de gratuitate 100% sau 50% la 
transport pe raza administrativ teritorială a oraşului Buftea altele decat cele obligatorii 



prin lege şi care permit acordarea acestor gratuităţi prin hotărâre a Consiliului 
Local. 

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

a) pensionarii (de vârstă, anticipată, de boală) , persoanele care au atins 
vârsta de pensionare sau beneficiarii de pensie de urmaş; 

b) preşcolari (5-7 ani); 
c) elevi; 
d) studenţi; 
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; SOMERI! 

Persoanele ce beneficiază de gratuitate la transportul public local de persoane 
prin curse regulate, vor circula cu mijloacele de transport în comun pe baza 
prezentării : buletinului sau cărţii de identitate şi a legitima ţi ei de veteran de război/de 

văduvă de război/de deţinut politic/de luptător care a contribuit la victoria revoluţiei 
române din decembrie 1989, legitimaţia pentru transportul urban gratuit a persoanei cu 
handicap, vizată la zi , confirmarea emisă de Centrul de Transfuzie Sanguină , a 
cuponului de pensie şi a carnetului de elev sau student. 

Persoanele ce beneficiază de facilităţi la transportul public local de persoane prin 
curse regulate, în baza actelor mentionate mai sus au dreptul de a circula cu 
mijloacele de transport în comun pe întreg teritoriul orasului, un număr nelimitat de 
călătorii în perioada de valabilitate şi au obligaţia prezentarii acestora la fiecare utilizare 
a unui mijloc de transport. 

Neprezentarea actelor solicitate constituie contravenţie şi se sancţionează 
identic cu o călătorie fără titlu de transport valabil. 

Finantarea cheltuielilor privind transportul in comun pentru beneficiarii de facilitati 
la transportul public local de calatori se va face din bugetul local. 

In conformitate cu prevederile legale mai sus mentionate propun spre 

aprobare proiectul de hotărâre in forma prezentata. 

Compartimentul de Autorizare pentru Serviciile de Transport Public Local 
Inspector, 

CIOBANU ILIE 
( 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării de facilităţi la transportul 

public local de persoane pentru categoriile de călători beneficiari 
din oraşul Buftea 

Reglementarea cadrului general de eliberare şi decontare a facilităţilor la 
transportul public local de călători pe raza teritorială a oraşului Buftea este stabilit 
conform legislatiei în vigoare. 

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

• Legea învăţământului nr.1/2011 
• H.G. nr.309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru 

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

• Legea nr.341/2004 recunostintei fata de eroii-martiri şi luptatorii care au 
contribuit la victoria Revoluţiei romane din decembrie 1989 

• Legea nr. 448/2006 privind protectia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap. 

• Ordinul 62 din 23 aprilie 2007 pentru aprobarea Instructiunilor privind legitimatia 
pentru transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă pentru 
persoanele cu handicap ; 

• Decretul lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice în perioada comunistă 
Legea nr.189/2000 pentru modificarea şi completarea Decretului Lege 

nr.118/1990; 
• Legea nr.44/1994 privind acordarea unor drepturi veteranilor şi văduvelor de 

război. 

Următoarele categorii de persoane beneficiază conform legii de gratuitate 
100% la transport pe raza administrativ teritorială a oraşului Buftea. 

a)veteranii de război şi văduvele de război- în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 44/1994 privind acordarea unor drepturi veteranilor şi văduvelor de război; 

b) persoanele persecutate din motive politice- în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice în perioada comunistă; 

c)luptătorii care au contribuit la victoria revoluţiei române din decembrie 
1989- în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004 a recunoştintei faţă de eroii
martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989. 

d) persoanele cu handicap grav, însoţitorii persoanelor cu handicap grav şi 
asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în prezenţa acestora în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap; 



e) donatorii de sânge - beneficiază de reducere în ziua donării ; abonament cu 
reducere 50% pentru transportul în comun pe o perioadă de 1 lună pentru fiecare 
donator,- în conformitate cu prevederile Legii nr. 282/2005 şi HG 1364/2006; 

Următoarele categorii de persoane beneficiază de gratuitate 100% sau 50% la 
transport pe raza administrativ teritorială a oraşului Buftea altele decât cele obligatorii 
prin lege şi care permit acordarea acestor gratuităţi prin hotărâre a Consiliului 
Local. 

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 
următoarele categorii de persoane, stabilite prin hotărâre a Consiliului Local. 

a) pensionarii (de varsta, anticipată, 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 c~ 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 

Persoanele ce beneficiază de gratuitate la transportul public local de persoane 
prin curse regulate, vor circula cu mijloacele de transport în comun pe baza 
prezentării : buletinului sau cărţii de identitate şi a legiti maţiei de veteran de război/de 
văduvă de război/de deţinut politic/de luptător care a contribuit la victoria revoluţiei 
române din decembrie 1989, legitimaţia pentru transportul urban gratuit a persoanei cu 
handicap, vizată la zi , confirmarea emisă de Centrul de Transfuzie Sanguină , a 
cuponului de pensie şi a carnetului de elev sau student. 

Persoanele ce beneficiază de facilităţi la transportul public local de persoane prin 
curse regulate, în baza actelor mentionate mai sus au dreptul de a circula cu mijloacele 
de transport în comun pe întreg teritoriul orasului , un număr nelimitat de călătorii în 
perioada de valabilitate şi au obligaţia prezentarii acestora la fiecare utilizare a unui 
mijloc de transport. 

Finanţarea cheltuielilor privind transportul în comun pentru beneficiarii de facilităţi 
la transportul public local de călători se va face din bugetul local. 

In conformitate cu prevederile legale mai sus menţionate propun spre 

aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 

AV 1 Z 

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de facilităţi la 
transportul public local de persoane pentru categoriile de călători 

beneficiari din oraşul Buftea 

COMISIA JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 

,:· · .. .... .. . ·· ·_; ·,:· .. .. .... .... .... .......... . ··-;g ··o; ··'?h;2.. ·· .. .. ... ..... ······ .. ..... ...... . 
INTRUN!TA IN ŞEDINŢA SA DIN .. . ... : .. .... : ...... . ... ....... .. .................. .... ... . 
A LUAT IN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMEN-
TULUI DE SPECIALITATE ... ... .... ............... ... .. ... ...... ... ..... .. .. .. . . .. .. . ... ... . . 

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de facilităţi la 
transportul public local de persoane pentru categoriile de călători 

beneficiari din oraşul Buftea 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE AVIZAREA 
FAVORABI LĂ/N EF/\'JORABILĂ A PROI E CTULU 1. 

FATĂ DE HOTĂRÂREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT URMĂTOARELE 
1 

OPINII /DIVERGENŢE ... .... .... ........ .. .. . ....... ............. . ... .. .. . .. .. . ... .. .... ..... . . 

PREŞE~OMISIE, ._________ 



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA DE ÎNVĂ TĂMÂNT, SĂNĂTATE, ACT/VITĂ TI SOCIAL-, , 
CULTURA LE ŞI CULTE 

AV 1 Z 

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de facilităţi la 
transportul public local de persoane pentru categoriile de călători 

beneficiari din oraşul Buftea 

COMISIA DE ÎNVĂTĂMÂNT, SĂNĂTATE, ACTIVITĂTI SOCIAL-
' ' CULTURALE ŞI CULTE 

ÎNTRUN!TĂ ÎN ŞEDINŢA SA DIN .... .................... . .... ... ............. . .. .... .. ... .. 
A LUAT IN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMEN-
TULUI DE SPECIALITATE .... ..... ... .... .. .. . ... .... ......... ... .. ... .. . .... .. . .... . ... . ... . 

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de facilităţi la 
transportul public local de persoane pentru categoriile de călători 

beneficiari din oraşul Buftea 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE AVIZAREA 
FAVORABILĂ{IQS AVUR~A PROIECTULUI. 

FAŢĂ DE HOTĂRÂREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT URMĂTOARELE 
OPINII /DIVERGENŢE .. .. ... .. .... .... . .. .. ............ .... . ...... ... .... ... .. .. . .... .. ...... . . 

PREŞEDINTE DE COMISIE, 



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM 

AV 1 Z 

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de facilităţi la 
transportul public local de persoane pentru categoriile de călători 

beneficiari din oraşul Buftea 

COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM 
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A LUAT ÎN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMEN-
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Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de facilităţi la 
transportul public local de persoane pentru categoriile de călători 

beneficiari din oraşul Buftea 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE A VIZAREA 
FAVORABILĂ/NEF~PROIECTULUI O 

FATĂ DE HOTĂRÂREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT URMĂTOARELE 
1 

OPINII /DIVERGENŢE 000 00 o 00 o 00 o 00 00 00 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 o oo oooo 00 0000 00 00 00 000 00 o 000 00 o 00 00 00 .. 
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PREŞEDI+COMISIE, 
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA PENTRU SPORT ŞI TURISM 

AV 1 Z 

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de facilitati la transportul 
public local de persoane pentru categoriile de calatori beneficiari din orasul 
Buftea. 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA PENTRU SPORT ŞI TURISM 

A V A ~~ 0 /. 2-o/'2-INTRUN!TA IN ŞEDINŢA SA DIN .. :f. \. .. .. . . . . .... . . . ...... . .... ............ .. . ... . 

A LUAT IN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMEN-
TULUI DE SPECIALITATE ..... . ... ... ......... .. ...... .. .. ... .. ..... ....... . .. . ..... . 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE A VIZAREA 
FAVORABILĂ 1 NE'F-A~G>~BILA A PROIECTULUI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii de facilitati la transportul 
public local de persoane pentru categoriile de calatori beneficiari din orasul 
Buftea. 

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

1 



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA PENTRU BUGET FINANTE , 

AV 1 Z 

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de facilităţi la 
transportul public local de persoane pentru categoriile de călători 

beneficiari din oraşul Buftea 

COMISIA PENTRU BUGET FINANTE , 

lNrRuN.IrA. fN. ŞEoiNr Ă ·sĂ 'o iN· ./ .?. .::·.~!. ·. ·~~?:.·.·. · .·.·. · .·.· . ·. ·. ·. · . · . ·. · . ·. ·.·.·.·. ·. · .·.·.·. · .·.·.·.· . · .· . · . ·.· 
A LUAT ÎN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMEN-
TULUI DE SPECIALITATE ........ . ............ .. .. ........... .... .. .. .... .. .... .... .. .. .. .. .. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de facilităţi la 
transportul public local de persoane pentru categoriile de călători 

beneficiari din oraşul Buftea 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE AVIZAREA 
FAVORABILĂJ~RABft:kA PROIECTULUI. 

FAŢĂ DE HOTĂRÂREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT URMĂTOARELE 
OPINII /DIVERGENŢE ...... ... .... .... .. . .... .... .. ... ..... ... . ..... . .. ... . ... ... .... ... .. ... .. 

PREŞEDINTE DE COMISIE, 

~·.4~---
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA PENTRU MUNCĂ, FAMILIE, TINERET, PROTECŢIE SOCIALĂ ŞI 
PROTECTIA COPILULUI 

1 

AVI Z 

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de facilităţi la 
transportul public local de persoane pentru categoriile de călători 

beneficiari din oraşul Buftea 

COMISIA PENTRU MUNCĂ, FAMILIE, TINERET, PROTECTIE 
SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

1 
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A LUAT ÎN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMEN-
TULUI DE SPECIALITATE .... .. .... .. ... . .. . .. .. . ..... . .... ... .. ... ... .... .. ... ... ... .... .. .. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de facilităţi la 
transportul public local de persoane pentru categoriile de călători 

beneficiari din oraşul Buftea 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE A VIZAREA 
FAVORABILĂINSfA-\LORABit-kA PROIECTULUI. 

FAŢĂ DE -HOTĂRÂREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT URMĂTOARELE 
OPINII /DIVERGENŢE ... ... ... ... ...... . ... .. ...... ...... ... .. .. ..... .... ... .. ... .... .... ..... . 

. ·. ~. . . ·. ·. -· :""·t h.-~ 



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ ŞI MEDIU 

AV 1 Z 

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de facilităţi la 
transportul public local de persoane pentru categoriile de călători 

beneficiari din oraşul Buftea 

COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ ŞI MEDIU 
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TULUI DE SPECIALITATE .... ... .. ......... ..... .. ... .......... ...... .. .. . ..... .. . .. . ....... . 

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de facilităţi la 
transportul public local de persoane pentru categoriile de călători 

beneficiari din oraşul Buftea 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE AVIZAREA 
FAVORABILĂI~~Ă A PROIECTULUI. 

FAŢĂ DE HOTĂRÂREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT URMĂTOARELE 
OPINII /DIVERGENŢE ............ .... ...... ... ..... .. ... .. ..... .... .. ... .. . ... .... ............ . 

PREŞEDINTE DE COMISIE, 

/v 


