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HOTĂRÂREA NR. 53 
Din 23 Mai 2017 

privind încheierea actului adiţional nr.7 la contractul de transport public nr. 8699/3269 ICI 
02.07.2013, încheiat între Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi oraşul Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică şi Serviciul Juridic şi Autoritate 

Tutelară; 
• Adresele Regiei Autonome de Transport Bucureşti înregistrate la Primăria oraşului 

Buftea şi răspunsurile Primăriei Oraşului Buftea la acestea; 
• Hotărârile Consiliului Local Buftea nr. 83/2013, nr.119/2013, nr. 56/25.06.2014, nr. 

66/29.06.2015, nr. 52/31.05.2016, nr. 82/30.08.2016 şi nr. 47/13.04.2017; 
• Prevederile art. 5.2, art. 6.1 din contractul de transport public nr. 8699/3269/C/ 

02.07.2013, actualizat, încheiat între Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi oraşul 
Buftea şi ale actelor adiţionale nr.1- 6; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină şi al Comisiei pentru Activităţi Economice şi 
Financiare; 

• Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 111/29.03.2017 privind 
modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 267/29.10.201 O 
pentru aprobarea programului rutier de persoane prin servicii regulate pe raza 
Municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, a modelului licenţei de traseu şi a 
contractului de transport public între Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi 
oraşele/comunele din Judeţul Ilfov; 
În conformitate cuprevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile 

rutiere cu, modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 alin. (1 ), alin. (2) lit. (d) alin. (6), 
pct. 14, alin. (9) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. 16, art. 17 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor 
de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare, ale Normei de aplicare a 
Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local şi ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1) art.115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. - (1) Se aprobă încheierea actului adiţional nr.7 la contractul de transport public 
nr. 8699/3269C/2013, cu modificările şi completările ulterioare, încheiat între Regia 
Autonomă de Transport Bucureşti şi oraşul Buftea, pentru punerea în concordanţă a 
prevederilor acestuia cu modificările prevăzute în Hotărârea Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti nr.111/29.03.2017 privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 
267/2010 pentru aprobarea programului rutier de persoane prin servicii regulate pe raza 
Municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, a modelului licenţei de traseu şi a contractului de 
transport public între Regia Autonomă de Transport Bucureşti şi oraşele/comunele din 
Judeţul Ilfov. 



(2) - Se aprobă prelungirea contractului de transport public nr. 8699 /3269C/ 2013, 
până la data de 02.07.2018. 

Art. 2. - Se împuterniceşte Primarul Oraşului Buftea şi serviciile de specialitate, pentru 
semnarea actului adiţional nr. 7 la contractul de transport public nr. 8699 /3269C/ 2013, ce 
se va încheia ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri. 

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, Regiei Autonome de Transport Bucureşti şi 
Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 
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Contrasemnează, 

SECRETAR, 
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