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HOTĂRÂREA NR. 113 
din 27 iunie 2019 

privind asocierea unităţii administrativ-teritoriale oraş Buftea cu unitatea administrativ
teritorială comuna Corbeanca, în scopul înfiinţării unui Operator de Transport Public Regional care 

să opereze conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 

Consiliul Local al oraşului Buftea 
Având în vedere: 

• Expunerea de motive a primarului oraşului Buftea, domnul Pistol Gheorghe; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de Compartimentul de autorizare pentru 

serviciile de transport public local, Serviciul Achiziţii Publice, Investiţii şi Informatică, 
Proiecte cu Finanţare Internaţională, Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară, Direcţia 
Economică; 

• Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 22 din 28.02.2017 privind acordarea avizului 
necesar pentru aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 - 2030 Regiunea 
Bucureşti - Ilfov; 

• Hotărârea Consiliului Local al comunei Corbeanca nr. 29 /20.06.2019 privind 
asocierea Comunei Corbeanca din Judeţul Ilfov cu oraşul Buftea, judeţul Ilfov 

• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Buftea; 
În conformitate cu: 

• prevederile Legii nr. 51 /2006 a serviciilor de utilităţi publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

• prevederile Ordinului nr. 182/2011 privind modificarea şi completarea Normelor 
de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul 
ministrului internelor şi reformei administrative nr.353/2007; 

• prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului 
constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu 
obiect de activitate serviciile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

• prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

• prevederile 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; 

• dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative; 

e prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa deciziţională m 
administraţia public locală; 



e prevederile Legii nr. 554/2001, privind contenciosul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• art. 36 alin. (2) lit.e), alin. (7) lit. c, din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin.(1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001, 
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă asocierea Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea prin 
Consiliul Local Buftea cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Corbeanca prin Consiliul 
local, în scopul înfiinţării unui Operator de transport public regional, care să opereze 
conform PMUD. 

Art. 2. Se împuterniceşte primarul oraşului Buftea, domnul Pistol Gheorghe, să 
semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Buftea, actul de asociere al Oraşului 
Buftea cu Comuna Corbeanca în scopul înfiinţării unui Operator de transport public 
regional. 

Art. 3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, Unităţii 
Administrativ Teritoriale Comuna Corbeanca, serviciilor de specialitate în vederea aducerii 
la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 


