
ROMÂNIA 
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ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 
Piaţa Mihai Eminescu nr. 1,Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 

E-maH: contact@primariabuftea.ro 

HOTĂRÂREA NR.22 
din 14 februarie 2019 

privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de 
călători în oraşul Buftea încheiat cu S.C. General Public Serv S.A. 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară, 

Direcţia Economică, Compartimentul Domeniul Public, Privat, Compartimentul de 
Autorizare pentru Serviciile de Transport Public; 

• Adresa nr. 173/08.02.2019, înregistrată la Consiliul local cu nr. 38/08.02.2019 
prin care S.C. General Public Serv S.A. a solicitat prelungirea contractului nr. 
1811 / 15.02.2012 de delegare a gestiunii serviciului de transport local de călători în oraşul 
Buftea; 

• Hotărârea Consiliului Local nr.11 din 31 ianuarie 2018 privind aprobarea 
prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de călători în 
oraşul Buftea încheiat cu S.C. General Public Serv S.A.; 

• Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 99 / 16.12.2011 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; 

• Prevederile art.3 din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport 
local de călători în oraşul Buftea, încheiat cu S. C. General Public Serv S.A., astfel cum a 
fost modificat prin actele adiţionale nr.1 /10.05.2013 şi nr. 2/05.02.2018; 

I • Legea nr. 51 /2006 a serviciilor comunitare de ufilităţi publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Ordinul nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea 
transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public 
local; 

•Art.V din Legea nr. 328/2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor 
de transport public local nr. 92/2007; 

• 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 art. 36 alin. (2) lit. (d) 
coroborat cu alin. (6), lit.(a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



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

Adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE 

Art. 1. - Se aprobă prelungirea contractului nr.1811 / 15.02.2012 de delegare a 
gestiunii serviciului de transport local de călători în oraşul Buftea, încheiat cu S. C. 
General Public Serv S.A., a valabilităţii programului de transport şi a licenţelor de traseu, 
pe o perioadă de 90 de zile, începând cu data de 15.02.2019, prin încheierea unui act 
adiţional. 

Art.2. - Se împuternicesc Primarul oraşului Buftea şi aparatul de specialitate 
pentru semnarea actului adiţional la contractul nr.1811/15.02.2012, 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 oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire, S.C. General Public Serv S.A., 
şi Instituţiei Prefectului Judeţul Ilfov. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Contrasemnează, 

SECRETAR, 

ANGHE~il~. N~ .-... ~l,H1ELA 

I ,.· ;/ 1yflt~./ 
/ / L// 
~J l•· 

2 


