
 

   
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDETUL BUZĂU 
COMUNA SMEENI 
CONSILIUL LOCAL  

 
 

 HOTĂRÂRE 
NR. 10 din data de 26.02.2021 

 
privind aplicarea planului de tarifare zonală  

în cadrul U.A.T.C. Smeeni  și a A.D.I.  Buzău – Mărăcineni 
 

    Consiliul local al comunei Smeeni, judetul Buzău, întrunit în sedinta ordinară, în data de 
26.02.2021;  
    Având în vedere: 

 - referatul de aprobare al primarului comunei Smeeni, înregistrat sub nr.1715 din 
22.02.2021 ; 

 - raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei Smeeni , 
înregistrat sub numărul 1716/22.02.2021; 

 - raportul comun de avizare nr.1717/22.02.2021 al comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului local al comunei Smeeni; 
   - adresa A.D.I,,Buzău–Mărăcineni,înregistrată la sediul Primăriei comunei Smeeni sub 
nr.1464/12.02.2021;  

  - propunerea tarifului ajustat la transportul urban de călători în Comuna Smeeni și a 
zonelor tarifare întocmit de către operatorul regional S.C TRANS BUS S.A. Buzău ;  

 - Hotărârea nr. 28/30.03.2018  a Consiliului Local al comunei Smeeni privind aderarea 
Consiliului Local Smeeni prin UAT Smeeni la ,, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară 
Buzău – Mărăcineni ,, ;  
       - Hotărârea nr. 94 din 06.12.2018 a Consiliului Local al comunei Smeeni privind 
aprobarea participării Comunei Smeeni , județul Buzău la majorarea capitalului social al S.C. 
TRANS BUS SA;  
   - prevederile art.8, alin.(3), lit.,,k,, din Legea nr.51/2006 privind servicicile comunitare de 
utilităti publice, cu modificările si completările ulterioare ;  
    - prevederile art.17, alin.(1), lit.,,m,, art.18, alin.(1), lit.,,b,, si art.43 din Legea nr. 92/2007 
a serviciilor de transport public local, cu modificările si completările ulterioare ; 
    - prevederile art.61 din Ordinul nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 ;  
    - prevederile  art.12, art.20 si art.22, alin.(1) din Ordinul nr.272/2007 privind aprobarea 
Normelor – cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de 
transport public local de persoane ;  

  - prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ;  
     În temeiul art. 129 alin. ( 7 ) lit.”b”, alin (14) , art. 134 alin (1) lit.”a” ,ale art. 139 
coroborat cu prevederile  art. 196 alin. 1 lit. ‚’’a’’  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: 

 
                                       

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
      Art.1.-Se  stabilesc următoarele zone tarifare :  
 

- Zona tarifară 1 - UAT  Buzău  



 

 
- Zona tarifară 2 

UAT Mărăcineni  - localitatea Maracineni  
UAT Vadu Pașii – localitatea Vadu Pasii 
UAT Gălbinași – localitatea Tabarasti  
UAT Țintești – localitatea Pogonele  
UAT Merei – localitatea Lipia   
 

- Zona tarifară 3  
UAT Săpoca – localitatea Săpoca  
UAT Vadu Pașii – localitatea Scurtești  
UAT Gălbinași – localitatea Bentu  
UAT Țintești – localitatea Maxenu  
UAT Stâlpu – localitatea Stâlpu  
UAT Merei – localitatea Merei  
UAT Vernești – localitatea Vernești  
 

- Zona tarifară 4  
UAT Cernătești – localitatea Cernătești  
UAT Merei – localitatea Dealu Viei  
UAT Vernești – localitățile Nișcov , Cândești , Zorești  
 

- Zona tarifară 5  
UAT Smeeni – localitatea Smeeni  
UAT Cernătești – localitățile Zărnești și Manasia  
UAT Merei – localitatile Gura Sărății , Izvoru Dulce și Ciobănoaia 
UAT Vernesti – localitatile Mierea   
UAT Tisău – localitățile Grăjdana și Valea Salciilor  
 

- Zona tarifară 6 
UAT Smeeni – localitatea Albesti  
UAT Cernătești – localitățile Aldeni și Fulga  
UAT Merei –localitățile Sărata Monetoru și Nenciulești  
UAT Tisău – localitatile Izvoru si Hales 
 

- Zona tarifară 7  
UAT Smeeni – localitatea Călțuna  
UAT Tisău – localitățile Tisău și Pădurenii  
 

- Zona tarifară 8  
UAT Tisău – localitatea Strezeni  

 
Art.2.- Preturile titlului de călătorie (bilete/abonamente) aferente zonelor de 
transport sunt după cum urmeaza : 
 

- Zona tarifară 1   
Pret bilet 2lei / o călătorie / zonă  
Abonament zona o lună – 70 lei   
Abonament zona 15 zile – 40 lei  
Abonament 7 zile – 24 lei  
Abonament 24 ore  - 6 lei  
Pachet 10 călătorii – 18 lei zonă, valabil 6 luni  
Pachet 20 călătorii – 34 lei zonă, valabil 6 luni  
Portofel electronic :  
- pentru cei care dețin deja un card de transport , suma minimă ce poate 

fi încarcată este contravaloarea unei călătorii (2lei) și maxim 50 lei 



 

- pentru cei care nu detin card de transport costul cardului pentru 
portofel electronic este de 6 lei si poate fi incarcat cu contravaloarea minima a 
unei calatorii (2lei) si maxim 50 lei  

 
- Zona tarifara 2  

Pret bilet 3lei / o calatorie /zona 
Pret bilet interior , o calatorie 2 lei  
Abonament zonao luna – 90 lei   
Abonament zona 15 zile – 50 lei  
Abonament zona 7 zile – 29 lei  
Abonament zona 24 ore  - 9 lei  
Pachet 10 calatorii zona – 27 lei , valabil 6 luni   
Pachet 20 calatorii zona – 52 lei , valabil 6 luni   
 

- Zona tarifara 3  
Pret bilet 3,5 lei / o calatorie/zona 
Pret bilet interior , o calatorie 2 lei  
Abonament zonao luna – 105 lei   
Abonament zona 15 zile – 58 lei  
Abonament zona 7 zile – 32 lei  
Abonament zona 24 ore  - 11 lei  
Pachet 10 calatorii zona – 31 lei , valabil 6 luni   
Pachet 20 calatorii zona – 60 lei , valabil 6 luni   
 

- Zona tarifara 4   
Pret bilet 4lei / o calatorie /zona 
Pret bilet interior , o calatorie 2 lei  
Abonament zonao luna – 110 lei   
Abonament zona 15 zile – 60 lei  
Abonament zona 7 zile – 34 lei  
Abonament 24 ore zona  - 12 lei  
Pachet 10 calatorii zona  – 36 lei , valabil 6 luni   
Pachet 20 calatorii zona – 70 lei ,valabil 6 luni   
 

- Zona tarifara 5   
Pret bilet 4.5 lei / calatorie /zona 
Pret bilet interior , o calatorie 2 lei  
Abonament zonao luna – 115 lei   
Abonament zona 15 zile – 63 lei  
Abonament zona 7 zile – 35 lei  
Abonament zona 24 ore  - 13 lei  
Pachet 10 calatorii zona  – 40 lei , valabil 6 luni   
Pachet 20 calatorii zona – 78 lei , valabil 6 luni   
 

- Zona tarifara 6   
Pret bilet 5 lei / calatorie /zona 
Pret bilet interior , o calatorie 2 lei  
Abonament zonao luna – 135 lei   
Abonament zona 15 zile – 73 lei  
Abonament zona  7 zile – 40 lei  
Abonament zona  24 ore  - 15 lei  
Pachet 10 calatorii zona – 45 lei , valabil 6 luni   
Pachet 20 calatorii zona – 88 lei , valabil 6 luni   
 

- Zona tarifara 7 
Pret bilet 5,5 lei / călătorie /zonă 



 

Pret bilet interior , o călătorie 2 lei  
Abonament zonă o lună – 155 lei   
Abonament zonă 15 zile – 83 lei  
Abonament zonă  7 zile – 45 lei  
Abonament zonă 24 ore  - 16 lei  
Pachet 10 călătorii – 49 lei , valabil 6 luni   
Pachet 20 călătorii –96 lei , valabil 6 luni   
 

- Zona tarifara 8 
Pret bilet 6 lei / călătorie/zonă 
Pret bilet interior , o călătorie 2 lei  
Abonament zonă o lună – 175 lei   
Abonament zonă 15 zile – 93 lei  
Abonament zonă 7 zile – 50 lei  
Abonament zonă 24 ore  - 18 lei  
Pachet 10 călătorii zonă – 54 lei , valabil 6 luni   
Pachet 20 călătorii zonă – 106 lei , valabil 6 luni   
 

Art.3. Titlul de calatorie ABONAMENT zonă , eliberat pentru o zonă tarifară 
superioară dă dreptul deținătorului să circule cu acesta în toată zona pentru 
care a fost eliberat cât și în zonele inferioare ca nr. de zona tarifară .  
Titlurile de călătorie – ABONAMENTE sunt netransmisibile .  
 
Art.4. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotarâri se abrogă orice alte 
dispoziții contrare. 

 
        Art.5  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 
Smeeni prin aparatul de specialitate al primarului comunei Smeeni si Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitară ,, Buzău – Mărăcineni ,, . 
 
        Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunostintă publică, respectiv se comunică 
Primarului comunei Smeeni, celor nominalizati cu ducerea la îndeplinire si se comunică 
Instituţiei Prefectului – judeţul Buzău în vederea verificării controlului cu privire la legalitate.  
 
 
 
 
                        Președinte de ședință  
                          Consilier local 
                       Nicula Vasile-Răzvan                                      Contrasemnează  
                                                                                            Secretar general UAT 
                                                                                           Stanescu Anghel Luigi 
 
NR. 10 din 26.02.2021 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Smeeni în sedinta ordinară din 
data de 26.02.2021, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de  12  voturi pentru,   0  voturi      împotrivă  si    2   ,,   abtineri 
,, din numărul total de 15 consilieri locali în funcție si   14  consilieri locali prezenți la sedintă     
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