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HOTĂRÂREA NR. 9 
Din 31 ianuarie 2022 

privind acordarea de mandat special Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru 
Transport Public Bucureşti · Ilfov în vederea aprobării stabilirii, ajustării sau 

modificării preţurilor şi tarifelor 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului 
Buftea; 

• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de Autorizare pentru Serviciile 
de Transport Public Local ; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 52/23.05.2017 privind constituirea Asociaţiei de 
Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov; 

• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
• Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze, Economico - Sociale, Strategii de 

Dezvoltarea Comunitară ; 
• Prevederile art. 8 alin. (3), art.10, alin. (5) din Legea nr. 51 /2006 privind serviciile 

comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Ţinând cont de: 

• Adresa nr. 28856/19.01 .2022 a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru 
Transport Public Bucureşti - Ilfov înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 
1262/19.01 .2022; 

În conformitate cu prevederile: 
• Legii nr. 51 /2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• Art.129alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art.132, art.133alin. (1)din Codul 

Administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019; 
În aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport 
feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 
1107 /70 ale Consiliului; 

În temeiul art. 139 alin. (1 ), art. 196, alin. (1 ), lit. a) din Codul administrativ aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. • Se aprobă completarea Documentului Asociat 3 - Politica Tarifară, la 
contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători încheiate 
cu operatorii Societatea Transport Bucureşti STB S.A. nr. 7 /29.07.2021, Serviciul de 
Transport Voluntari nr. 6/29.07.2021, Ecotrans STCM nr. 5/29.07.2021, Regio Serv Transport 
S.R.L nr. 4/29.07.2021 prin introducerea de noi titluri de călătorie metropolitane integrate, 
precum şi modalitatea de decontare a sumelor încasate din vânzarea acestora, conform 
Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 



Art.2. - Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru 
Transport Public Bucureşti - Ilfov ca, în numele şi pe seama Unităţii Administrativ Teritoriale 
Oraşul Buftea-Consiliul local Buftea să aprobe stabilirea, ajustarea sau modificarea 
preţurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile legii speciale, cu respectarea normelor 
metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare 
competente. 

Art.3. - Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru 
Transport Public Bucureşti-Ilfov ca, în numele şi pe seama Unităţii Administrativ Teri toriale 
Oraşul Buftea - Consiliul local Buftea să modifice documentele asociate la contractele de 
delegare a gestiunii serviciului public local de călători în conformitate cu noua politică 
tarifară, conform Anexe; nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.4. - Primarul oraşului Buftea, prin direcţiile, serviciile din cadrul aparatului de 
specialitate şi Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti
Ilfov (TPBI) vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. • Secretarul general al oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului, serviciilor de 
specialitate, Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti -
Ilfov şi Instituţiei Prefectului - judeţul Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL, 

ANGHEL L I A · MIHAELA 
(Semnează Gh11:"111"~·luliana-Camelia 
cf. Dispoziţiei nr. 33 /28.01.2022) 
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Asociatia de Dezvoltare lntercomunitară pentru • 
Transport Public Bucureşti - Ilfov 

Anexa nr. 1A 

Titluri de călătorie metropolitane integrate 
--~'--

Titluri de suprafaţă -
metr 

călătorie/ 
metrou suprafaţă -

ou -
suprafaţă -

Tarif (lei cu TV A) 
(valabi feroviar feroviar 

metrou • feroviar 
I în orezent) 

Abonament 
metropolitan integrat/ . . . 20 

24 ore 
Abonament 

metropolitan integrat/ . . . 40 
72 ore 
Abonament 140,0 metropolitan integrat/ 140,00 140,00 210,00 o 1 lună 
Abonament 800,0 metropolitan integrat/ 700,00 800,00 1.100,00 o 6 luni ------ ....... ...• 

Abonament 1.200,0 1.400 metropolitan integrat/ 1.400,00 I 2.000,00 o ,00 12 luni 

Notă: 
Titlurile de călătorie metropolitane integrate cu valabilitate de 24 h şi 72 h permit 

oricâte transbordări pe orice vehicul de transport de suprafaţă, metrou şi feroviar pe ruta 
Gara de Nord · Aeroportul Henri Coandă, în regiunea Bucureşti -Ilfov, în intervalul orar de 
valabilitate, începând din momentul validării până în ultimul minut al valabilităţii pe liniile 
de transport de suprafaţă şi până la finalizarea călătoriei cu metroul sau trenul. 
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Anexa nr. 1B 

I. Clearing între operatori/autorităţi pentru abonamentele metropolitane integrate 
24 ore/72 ore 

Abonament metropolitan 
integrat/ 

24 ore 
f----------r- ......... sul}rafa ă - metrou - feroviar 

...... 32,50% ~······· TPBI (5TB) 
MTI (Metrorex) 
ARF (operatori 
feroviari 

32,50% 

35% 

TVA 

Abonament metropolitan 
integrat/ 

72 ore 
su rafa ă - metrou - feroviar 

41,25% 
41,25% 

17,5% 

lei cu 

Valoare suprafaţă - metrou · feroviar 
Titluri de 

suprafaţă metrou feroviar 
călătorie 

Abonament 
metropolitan 6,50 6,50 7,00 

intee.rat/24 ore 
Abonament 

metropolitan 16,50 16,50 7,00 
intee.rat/72 ore 

Notă: ARF· Autoritatea pentru Reformă Feroviară , TPBI- Asociaţia de Dezvoltare 
lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov 

li. Clearing între operatori/autorităţi pentru abonamentele metropolitane 
mte2rate ă I 1 Iun /6 uni/12 luni 

suprafaţă -
Suprafaţă metrou - suprafaţă - metrou I 

metrou (valabil 
în orezent) - feroviar feroviar - feroviar 

TPBI (5TB) 50% 50% . 32,5% 

MTI 50% 32,5% 
{Metrorex) 

. 
100%(urmează a 

ARF fi stabilite la 
(operatori . 50% nivel de MT I ARF) 35,0% 
feroviari ) 

lei cu TVA 

Valoare 
suprafaţă - suprafaţă - metrou· suprafaţă - metrou • 

metrou feroviar feroviar feroviar 

Titluri de 
Suprafaţă Metrou suprafaţă Feroviar 

călătorie 
Metrou Feroviar Suprafaţă Metrou Feroviar 
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Abonament 1
1
· 

t na me ropo 1 n I 70,00 
integrat/ 1 lună I 

Abonament 
metropolitan 350,00 

integrat/6 luni 

Abonament 
metropolitan 600,00 

integratl12 luni 
------·· ·-- -----

, 70,00 

350,00 

600,00 

Transport Public Bucureşti - Ilfov 

·r········~-~---

70,00 70,00 · Urmea . Urmea 
lzăafi I zăafi 

1 
, 68,25 
I 

73,50 

I stabilit ' stabilit 

400,00 400,00 
e la ela 
nivel nivel 

357,50 357,50 385,00 

de de 
MTIAR MTIAR 

700,00 700,00 F F 650,00 650,00 700,00 

* Administratorul sistemului automat de taxare aferent reţelei de suprafaţă, operatorul 
de metrou şi operatorii de transport feroviar vor Încheia un contract de c/earing/convenţie 
pentru stabilirea modului de decontare a veniturilor, realizate din comercializarea titlurilor de 
călătorie metropolitane integrate, a modalităţii de colaborare cu privire la activitatea de 
emitere, comercializare şi control a titlurilor de călătorie metropolitane integrate. 

UITP 
~ 
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