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HOTĂRÂREA NR. 195 
din 30 septembrie 2019 

privind suportarea din bugetul local a cheltuielilor privind activitatea de transport 
public local de persoane în oraşul Buftea, pentru perioada 16.05.2019 - 30.06.2019 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Referatul de aprobare prezentat de domnul Vaida Gheorghe - Alexandru, 
viceprimarul oraşului Buftea ; 

• Raportul de specialitate întocmit de Biroul Financiar Contabil, Compartimentul de 
Autorizare pentru Serviciile de Transport Public; 

• Adresele S.C. General Public Serv S.A. înregistrate la Primăria oraşului Buftea cu 
nr. 17060/28.08.2019 şi nr. 17061 /28.08.2019; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
• Avizul Comisiei pentru Activitaţi Economice şi Financiare; 
În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 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. 
1.191 / 69 şi nr. 1.107 /70 ale Consiliului, ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de 
transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, ale Ordinului nr. 972/2007 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a 
Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, ale Legii nr. 51 /2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, ale art. 129 alin. (2) lit. (d) coroborat 
cu alin. (7), lit. (n) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 
5712019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi al art.196 alin. (1 ), lit. (a) din Codul administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 5712019, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
Adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. - Se aprobă suportarea din bugetul local a cheltuielilor în sumă totală de 
88.818,37 privind activitatea de transport public local de persoane în oraşul Buftea, 
pentru perioada 16.05.2019 - 30.06.2019, respectiv suma de 29.492,05 lei pentru perioada 
16.05-31.05.2019 şi suma de 64.326,32 lei pentru luna iunie 2019, conform situaţiilor şi 

documentelor justificative transmise de S.C. General Public Serv S.A., anexate la 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul oraşului Buftea prin aparatul de specialitate va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 



Art.3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire, S.C. General Public Serv S.A., 
şi Instituţiei Prefectului Judeţul Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGHEL 


