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HOTĂRÂREA NR. 36 
din 29 Martie 2012 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.14/03.02.2012 privind aprobarea 
tarifului de transport şi preţul abonamentelor pentru călătoria cu autobuzul prin 

curse regulate, în oraşul Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Adresa nr.49/27.03.2012 a S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A. ; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului de transport publ ic local; 
• Expunerea de motive a domnului Ion Stoica, primarul oraşului Buftea ; 
• Avizul comisiei juridice şi de disciplina şi avizul comisiei buget finanţe; 
• Prevederile art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative; 
• Art.5 din Norma - Cadru privind stabilirea,ajustarea şi modificarea tarifelor pentru 
serviiciile de transport public local de persoane,aprobata de Ordinul nr.272/2007; 
• Prevederile Legii nr. 92 din 1 O aprilie 2007, Legea serviciilor de transport public local; 
• Hotarârea Consiliului Local nr. 99 din 16 Decembrie 2011 privind aprobarea Studiului 
de oportunitate în vederea delegării gestiunii serviciului de transport public local de 
persoane prin curse regulate în oraşul Buftea , stabilirea modalităţii de gestiune a 
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în oraşul Buftea şi 

aprobarea Contractului de atribuire. 
• Hotarârea Consiliului Local nr. 14103.02.2012 privind aprobarea tarifului de transport şi 
preţul C:!,bonamentelor pentru calatoria cu autobuzul prin curse regulate, În oraşul Buftea ; 

In 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; 
Consiliul Local al oraşului Buftea 

HOTĂRĂŞTE 



RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.14/03.02.2012 privind aprobarea tarifului de transport şi preţul abonamentelor 
pentru călătoria cu autobuzul prin curse regulate, în oraşul Buftea 

Prin Legea nr. 51108.03.2006 - Legea serviciilor comunitare de util i tăţi publice şi 

Legea nr. 92/10.04.2007 - Legea serviciilor de transport public local, s-a stabilit cadrul de 
organizare, reglementare, control , monitorizare şi gestionare a serviciului regulat de 
transport public local de persoane prin curse regulate, cu mijloace rutiere de transport în 
comun . 

în conformitate cu art. 16, alin. (1) din Legea nr.92/2007 "Consiliile locale, sunt 
obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze 
prestarea serviciilor de transport public desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a 
acestora, precum şi să înfiinţeze societăţi de transport public dacă acestea nu există". 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 99 din 16 Decembrie 2011 s-a aprobat Studiul ') 
de oportunitate în vederea delegării gestiunii serviciului de transport public local de 
persoane prin curse regulate în oraşul Buftea şi s-a stabilit modalitatea de gestiune a 
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în oraşul Buftea 
precum şi aprobarea Contractului de atribuire. 

In conformitate cu prevederile Ordinului nr.272 din 12 decembrie 2007, pentru 
aprobarea Normelor- cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru 
serviciile de transport public local de persoane şi având în vedere că acest serviciu este 
subvenţionat de către autoritatile locale, propunem aprobarea tarifului de 1 leu /călătorie 

pentru transportul public local de persoane cu autobuzele în oraşul Buftea. 
Conform adresei nr.49/27.03.2012 a S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A. în 

perioada 26 si 27.03.2012 s-au realizat simulări de traseu cu autobuzele şi s-au purtat 
discutii cu cetătenii şi pasagerii care au călătorit în această perioadă cu autobuzui.S-a 
constatat că tariful de 2 lei pentru o călătorie pe plan local în oraşul Buftea este mare, 
astfel că s-a iniţiat prezentul proiect de hotărâre prin care se propune tariful de 1.00 lei 
pentru o călătorie cu autobuzul în oraşul Buftea. 

Serviciul subvenţionat de transport public local de persoane prin curse regu late se 
realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnica - edilitare specifice şi mijloace de 
transport care aparţin operatorilor, titulari ai licenţelor de traseu, respectiv societatea 
Consiliului Local S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A. căruia i-a fost delegată gestiunea 
serviciului de transport public local. 

Fata de cele prezentate supun aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre 

prezentat . 

Compartiment autorizare servicii de transport public local 
Inspector, 

CIOBANUI~ 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.14/03.02.2012 privind aprobarea tarifului de transport şi preţul abonamentelor 
pentru călătoria cu autobuzul prin curse regulate, în oraşul Buftea 

În conformitate cu art. 16, alin. (1) din Legea nr.92/2007 "Consiliile locale, sunt 

obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze 

prestarea serviciilor de transport public desfăşurat pe raza administrat iv-teritoria lă a 

acestora, precum şi să înfiinţeze societăţi de transport public dacă acestea nu există". 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 99 din 16 Decembrie 2011 s-a aprobat Studiul 

de oportunitate în vederea delegării gestiunii serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate în oraşul Buftea şi s-a stabilit modalitatea de gestiune a 

serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în oraşul Buftea 

precum şi aprobarea Contractului de atribuire. 

In conformitate cu prevederile Ordinului nr.272 din 12 decembrie 2007, pentru 

aprobarea Normelor- cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru 

serviciile de transport public local de persoane şi având în vedere că acest serviciu este 

subvenţionat de către autoritatile locale, propunem aprobarea tarifului de 1,00 lei 

/călătorie pentru transportul public local de persoane cu autobuzele în oraşul Buftea. 

In perioada 26 si 27.03.2012 s-au realizat simulări de traseu cu autobuzele şi s-au 

purtat discutii cu cetatenii şi pasagerii care au călători t în această perioadă cu 

autobuzul. S-a constatat că tariful de 2 lei pentru o călătorie pe plan local în oraşul Buftea 

este mare, astfel că s-a initiat prezentul proiect de hotărâre prin care se propune tariful 

de 1,001ei pentru o călătorie cu autobuzul în oraşul Buftea. 

Serviciul subvenţionat de transport public local de persoane prin curse regulate se 

realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnice - edilitare specifice şi mijloace de 

transport care aparţin operatorilor, titulari ai licenţelor de traseu, respectiv societatea 

Consiliului Local S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A. căruia i-a fost delegată gestiunea 

serviciului de transport public local. 

Având în vedere cele menţionate , propun spre adoptare proiectul de hotărâre 

prezentat. 

PRIMJ\R 

IO~s:~\~ 
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ROMÂNIA 
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HOTĂRÂREA NR. 99 
din 16 Decembrie 2011 

privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea delegării gestiunii 
serviciului subvenţionat de transport public local de persoane prin curse regulate 
în oraşul Buftea, stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului subvenţionat de 

transport public local de persoane prin curse regulate în oraşul Buftea şi 
aprobarea Contractului de atribuire 

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 ; 
• Prevederile Legii nr. 92 din 10 aprilie 2007, Legea serviciilor de transport public 
local; 
• Prevederile Ordinului nr. 353 din 23 noiembrie 2007, pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007; 
• Prevederile Ordinului nr. 972 din 3 octombrie 2007, pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de 
sarcini-cadru al serviciilor de transport public local; 
• Prevederile art. 5-6 din Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.263 din 6 decembrie 2007, privind 
aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a 
gestiunii serviciilor de transport public local; 
• Prevederile Ordinului nr.272 din 12 decembrie 2007, pentru aprobarea Normelor
cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport 
public local de persoane; 
• Regulamentul 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 
octombrie 2007 Privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călătorie, ale 
reglementărilor naţionale şi ale Uniunii Europene în vigoare din domeniul transporturilor 
rutiere, precum şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este 
parte : 

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2011 privind aprobarea înfiinţării serviciului 
subvenţionat de transport public local de persoane prin curse regulate în oraşul Buftea, 
a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de Sarcini ; 
• În temeiul art. 36 alin. (2), li!. d) corobora! 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 aproba Studiul de oportunitate în vederea delegării gestiunii serviciului 
subvenţionat de transport public local de persoane prin curse regulate în oraşul Buftea 
conform Anexei 1. 

Art. 2. Delegarea gestiunii serviciului subvenţionat de transport public local de 
persoane prin curse regulate în oraşul Buftea se va face prin atribuire directă către S.C. 
GENERAL PUBLIC SERV S.A., operatorul de transport public local de persoane aflat 
în subordinea Consiliului Local Buftea, prestator de servicii publice de interes local 
autoriza! pe acest profil, în condiţiile art. 27 alin .1. şi art. 30 alin 2. lit. a din Legea nr. 
92/2007 şi a art.8 litera "c" din Ordinul nr.263/2007. 

Art. 3.Se aproba Contractul de delegare a gestiunii serviciului subvenţionat de 
transport public local prin curse regulate efectuat cu autobuzele în oraşul Buftea, 
conform anexei 2 la prezenta hotărâre. 

Art.4.Se mandatează Primarul Oraşului Buftea să semneze contractul prevăzut 
la art.3. 

Art.5 Se aproba atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului 
public de persoane prin curse regulate, cu valabilitate de trei ani, începând cu data de 
O 1. 01.2012, conform Anexei 3 la prezenta hotărâre. 

Art.6. Se aprobă tariful pentru transportul public local de persoane cu 
autobuzele, în cuantum de 1 leu/călătorie. 

Art.7. Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
inlf,re,;<~t,i şi Instituţiei Prefectului Ilfov 

Cont~ase .. nnează 
S~ ~AR, 

ŞTEFA ALINA 
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CĂTRE 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă faptul că în zilele de 26 şi 27 martie 
2012 s-au efectuat probe şi simulări de traseu de către autobuzele Societăţi i, zile în 
care transportul persoanelor a fost gratuit. 

Ca urmare a discuţiilor purtate cu pasagerii care au călătorit în această 

perioadă de timp, s-a constatat că aceştia sunt nemulţumiţi de tariful ce va fi 
practicat pentru călătoriile intermediare, preţul acestuia fiind dublu faţă de tariful de 1 
leu practicat de firma de maxi-taxi care prestează serviciul de transport pe raza 
oraşului Buftea. 

Având în vedere cele menţionate , vă rugăm să lua ţi o hotărâre în acest sens. 

Cu deosebită consideraţie, 

S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A. 
DIRECTOR GENERAL 
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HOTĂRÂREA NR. 14 
din 03 Februarie 2012 

privind aprobarea tarifului de transport şi preţul abonamentelor pentru călătoria 
cu autobuzul prin curse regulate, în 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 ; 
• Declaratia de înregistrare fiscală nr.395062/06.01.2012 
• Prevederile Legii nr. 92 din 10 aprilie 2007, Legea serviciilor de transport public 
local; 
• Hotărârea Consiliului Local nr. 99 din 16 Decembrie 2011 privind aprobarea 
Studiului de oportunitate În vederea delegării gestiunii serviciului de transport public 
local de persoane prin curse regulate În oraşul Buftea , stabilirea modalităţii de gestiune 
a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate În oraşul Buftea 
şi aprobarea Contractului de atribuire. 
• în temeiul art. 36 alin. (2), tit. d) corobora! cu alin. (6), tit. a) pct. 14 şi al art. 45 
alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale; 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se aprobă tariful pentru o călătorie cu autobuzul în oraşul Buftea, în 
cuantum de 2.00 lei /călătorie (inclusiv TVA). 

Art.2. Se aprobă valoarea abonamentului de călătorie cu autobuzul în oraşul 
Buftea, în cuantum de 50 lei/lună (inclusiv TVA). 

Art.3. Articolul 6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 99/16.12.2011 îşi încetează 
aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art.4. Secretarul oraşului Buftea va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor 
interesaţi şi Instituţiei Prefectului Ilfov. 

Contr~se ează 
SECR "----: 

ŞTEFAN AL NA 



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA BUGET FINANTE , 

A V 1 Z 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.l. nr.14/03.02.2012 privind 
aprobarea tarifului de transport şi preţul abonamentelor pentru călătoria cu autobuzul 
prin curse regulate, în oraşul Buftea. 

COMISIA BUGET FINANTE 
' 

TNrRuN.Ir~(TN ·şE:oiNŢ Ă ·s·Ă .61·N· ·.il. ·.;;;.1 ·. ~ ·-·_i;/.i.·.·. ·.·.·. ·.·.·.·.·.·.·.·.·. ·. ·.·. ·. ·.·. ·. ·. ·.·.·.·. 
A LUAT ÎN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMEN-
TULUI DE SPECIALITATE .. ........ .. .. .................................... .. ...... .. 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE A VIZAREA 
FAVORABILĂ ~D1EĂ A PROIECTULUI 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.nr.14/03.02.2012 privind 
aprobarea tarifului de transport şi preţul abonamentelor pentru călătoria cu 
autobuzul prin curse regulate, în oraşul Buftea. 

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

PREŞEDINTE DE COMISIE, 
~------. ---~----~ 
c___-===---~) 



CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 

AV 1 Z 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.14/03.02.2012 privind 

aprobarea tarifului de transport şi preţul abonamentelor pentru călătoria cu autobuzul 
prin curse regulate, în oraşul Buftea. 

COMISIA JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 

ÎNTRUNITĂ ÎN ŞEDINTA SA DIN ...... 29.03.2012 ............................. . 
A LUAT ÎN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMEN-
TULUI DE SPECIALITATE ........................................................... . 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE A VIZAREA 
FAVORABILĂINEFAVORABIL:Ă A PROIECTULUI 

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.14/03.02.2012 privind 
aprobarea tarifului de transport şi preţul abonamentelor pentru călătoria cu autobuzul 
prin curse regulate, în oraşul Buftea. 

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


