
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

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

E-mail: contact@prima riabuftea. ro 
Web: www.grimariabuftea.ro 

HOTĂRÂREA NR.24 
din 14 februarie 2019 

privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a AGA ADTPBI 
şi acordarea de mandat special 

Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de autorizare pentru serviciile 

de transport public local; 
• Adresa Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti -

Ilfov nr. 5403/13.02.2019, înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr.3020/14.02.2019, 
prin care se solicită acordarea de mandat special; 

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

• Hotărârea Consiliului local nr.175/2017 privind desemnarea reprezentantului 
oraşului Buftea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru 
Transport Public Bucureşti - Ilfov; 

• Hotărârea Consiliului local nr.15112018 privind acordarea unor mandate speciale 
Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov; 

• Hotărârea Consiliului local nr.179 /2018 privind acordarea unor mandate speciale 
Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti Ilfov, în 
vederea modificării contractului de delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de 
Călători în regiunea Bucureşti-Ilfov nr.1 /17.09.2018, încheiat cu operatorul regional 
Societatea de Transport Bucureşti; I 

j. Hotărârea Consiliului local nr.11 /29.01 .2019 p~ivind acordarea unor mandate 
speciale Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară în vederea modificării contractului de 
delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători în regiunea Bucureşti-Ilfov 
nr.1 /17.09.2018, încheiat cu operatorul regional Societatea de Transport Bucureşti; 

• Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În conformitate cu prevederile: 

• art.8, alin. (3) lit.d1), d2), lit.i), lit.k), art. 9 alin.(2) lit.g), art.29 alin.(2) şi art. 30 
alin. (5) din Legea nr. 51 /2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legii nr. 92/2007 serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ
teritoriale; 

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. 
1107170 ale Consiliului; 



În temeiul art. 36 alin. (1 ), alin. (2) lit.d), alin. (6) lit.a) pct.14, alin. (7) lit.c) şi art. 45 
alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă actualizarea Programului integrat de transport. 
Art.2. Se aprobă actualizarea Programului Interimar de Transport, valabil până la 

31.05.2019. 
Art. 3. Se acordă mandat special, acordat Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară 

pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov, în vederea aprobării Actului Adiţional nr. 3 la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 
1 /17.09.2018, încheiat cu Societatea de Transport Bucureşti STB SA. 

Art.4. Se acordă mandat special pentru mandatarea Preşedintelui Asociaţiei de 
Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov pentru semnarea 
Actului Adiţional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
de călători 1 /17.09.2018, încheiat cu Societatea de Transport Bucureşti STB SA. 

Art. 5. Se acordă mandat special pentru mandatarea domnului Pistol Gheorghe, 
Primarul oraşului Buftea, reprezentant legal al asociatului Consiliul Local al Oraşului 

Buftea pentru semnarea, alături de Preşedintele Asociaţiei, a Actului Adiţional nr. 3 la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători nr. 
1 / 17.09.2018, încheiat cu Societatea de Transport Bucureşti STB SA. 

Art.6. Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru 
Transport Public Bucureşti-Ilfov, pentru aprobarea şi încheierea contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public de călători cu S.C. Serviciul Transport Voluntari 
S.A. 

Art. 7. Se acordă mandat special pentru mandatarea Preşedintelui Asociaţiei de 
Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov pentru semnarea 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători cu S.C. 
Serviciul Transport Voluntari S.A. 

Art. 8. Se acordă mandat special pentru mandatarea domnului Pistol Gheorghe, 
Primarul oraşului Buftea, reprezentant legal al asociatului Consiliul Local al Oraşului 

Buftea pentru semnarea, alături de Preşedintel~ Asociaţiei a contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public de călători cu S.C. Serviciul Transport Voluntari 
S.A. 

Art. 9. Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară pentru 
Transport Public Bucureşti-Ilfov, pentru aprobarea şi încheierea contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public de călători cu ECOTRANS STCM S. R. L. 

Art.1 O. Se acordă mandat special pentru mandatarea Preşedintelui Asociaţiei de 
Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov pentru semnarea 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători cu 
ECOTRANS STCM S. R. L. 

Art.11. Se acordă mandat special pentru mandatarea domnului Pistol Gheorghe, 
Primarul oraşului Buftea, reprezentant legal al asociatului Consiliul Local al Oraşului 

Buftea pentru semnarea, alături de Preşedintele Asociaţiei a contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public de călători cu ECOTRANS STCM S. R. L. 
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Art.12. Următoarele categorii beneficiază de reduceri şi gratuităţi la transportul 
public de călători pe traseele de pe teritoriul Unităţilor administrativ teritoriale membre 
ale Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov 
(A.D.T.P.B.L): 

Veterani, invalizi şi Lg.44/01.07.1 Ab.general 125 125 100% 
văduve de război, cu 994 (cu preorăşene 
domiciliul stabil în modificările şi sc (valabil 
localitate completările pe toate 

ulterioare) liniile în 
Bucureşti şi 
în judeţul 
Ilfov) 

2. Foşti deţinuţi politici, Decretul Lege Ab.general 125 125 100% 
deportaţi, cu nr.118/1990 preoraşene 

domiciliul stabil în (cu sc (valabil 
localitate modificările şi pe toate 

completările liniile în 
ulterioare) Bucureşti şi 

în judeţul 
Ilfov 

3. Persoane persecutate Legea nr Ab.general 125 125 100% 
politic, detaşamente 189/2000 preorăşene 
muncă forţată, cu (cu sc (valabil 
domiciliul stabil în modificările şi pe toate 
localitate completările liniile în 

ulterioare) Bucureşti şi 
în judeţul 
Ilfov 

4. Eroii revoluţiei şi Legea Ab.general 125 125 100% 
urmaşii acestora, cu 34112004 (cu preoraşene 

domiciliul stabil în modificările şi sc(valabil 
localitate completările pe toate 

ulterioare) liniile în 
Bucureşti şi 

în judeţul 
Ilfov) 

5. Persoane cu handicap Legea Ab.general 125 125 100% 
şi însoţitorii acestora, 448/2006 (cu preorăşene 
cu domiciliul stabil în modificările şi sc (valabil 
localitate completările pe toate 

ulterioare) liniile în 
Bucureşti şi 

în judeţul 
Ilfov) 
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6. Elevii orfani, elevii cu Legea 1 /2011 Ab.general 125 125 100% 
cerinţe educaţionale (cu preorăşene 
speciale, precum şi modificările şi sc (valabil 
cei pentru care s-a completările pe toate 
stabilit o măsură de ulterioare) liniile în 
protecţie specială, în Bucureşti şi 
condiţiile legii, sau în judeţul 
tutelă, pe tot Ilfov) 
parcursul anului 
calendaristic, precum 
şi pentru studentii 
orfani sau proveniti 
din casele de copii pe 
tot parcursul anului 
universitar. 
Beneficiarii trebuie să 
frecventeze cursurile 
la zi a unităţilor de 
învăţământ 
obligatoriu, 
profesional şi liceal 
acreditat/ autorizat 
sau instituţiile de 
învăţământ superior 
acreditate, şi să se 
respecte 
condiţionalitatile de 
vârstă, cu domiciliul 
pe teritoriul unui 
UAT-membru ADTPBI 
si care frecventează o 
unitate de 
învăţământ din 
localitate 

7. Pensionari pensionari Ab.general 125 125 100% 
încadraţi în orice preorăşene 
formă de pensionare, sc (valabil 
aferenţi oricărei case 

I 
pe toate 

I de pensii, cu liniile în 
domiciliul stabil în Bucureşti şi 

localitate în judeţul 
Ilfov) 

REDUCERI 
8. Elevii în vârstă de H.G. nr. Ab.lunar 1 35 17,50 50% 

până la 21 de ani, din 309 / 1996 ( cu linie 
învăţământul modificările şi preoraşene 

obligatoriu, completările ască 
profesional şi liceal ulterioare) Ab.lunar 2 95 47,50 50% 
acreditat/ autorizat, linii (o 
din unităţile de linie 
învăţământ de pe preorăşene 
te ritori ul localităţii ască şi o 
precum şi studenţii linie 
înmatriculaţi la forma urbană) 
de învăţământ cu Ab.lunar 125 62,50 50% 
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9. 

frecvenţă, în toate 
instituţiile de liniile 
învăţământ superior (valabil pe 
acreditate de pe toate 
teritoriul localităţii, liniile în 
în vârstă de până la Bucureşti 

26 de ani, cu şi în 
domiciliul pe judeţul 

teritoriul unui UAT- Ilfov) 
membru ADTPBI si 
care frecventează o 
unitate de învăţământ 
din localitate 

Donatori onorifici de H.G. nr. Ab.lunar 1 35 17,50 50% 
sânge, pentru fiecare 1364/2006 (cu linie 
donare efectivă, cu modificările şi preorăşene 
domiciliul stabil sau completările ască 
locul de muncă într-o ulterioare) Ab.lunar 2 95 47,50 50% 
UAT Membră a linii (o 
ADTPBI, care donează linie 
în localitate preoraşene 

ască şi o 
linie 
urbană} 

Ab.lunar 125 62,50 50% 
toate 
liniile 
(valabil pe 
toate 
liniile în 
Bucureşti 

şi în 
judeţul 

Ilfov) 

Art.13. Acoperirea diferenţelor de tarif acordate se va face potrivit prevederilor 
t1gale, până la valoarea integrală a Abonamentelor sru Tarifelor de călătorie stabilite, în 
b~za numărului de Titluri de călătorie reduse vâ~dute si a numărului de Titluri de 
calătorie/ legitimaţii emise valabile pentru fiecare categori~ de călători, care beneficiază 
de gratuităţi. 

Art. 14. Sursa de finanţare pentru diferenţele de tarif pentru categoriile de mai sus 
este bugetul local. 

Art.15. Copiii cu vârsta sub 7 ani circulă gratuit pe traseele transportului public ale 
ADTPBI. 

Art. 16. La data intrării în vigoare a prezentei hotărări orice alte decizii sau 
dispoziţii contrare prezentului document îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.17. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului, serviciilor de 
specialitate în ve_~~~ ducerii la îndeplinire, Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară 
pentru Transp9!f&bhli~t1curesti - Ilfov si lnstitutiei Prefectului judetului Ilfov. * x;✓--, ,//"\ ' ' ' ' 
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