
 

   
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDETUL BUZĂU 
COMUNA SMEENI 
CONSILIUL LOCAL  

 
 

 H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea tarifelor de călătorie propuse pentru  serviciul de transport public de 
persoane realizat cu mijloacele de transport ale Societătii Comerciale TRANS BUS S.A. 

Buzău pe teritoriul comunei Smeeni, judetul Buzău 
 
 

    Consiliul local al comunei Smeeni, judetul Buzău, întrunit în sedinta de indata, la data de 
28.12.2020;  
    Având în vedere: 

 - referatul de aprobare al primarului comunei Smeeni, înregistrată sub nr.9201 din 
22.12.2020 ; 

 - raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 9202/22.12.2020 ; 
 - raportul comun de avizare 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.447/24.11.2020;  

  - propunerea tarifului ajustat la transportul urban de călători în Comuna Smeeni 
întocmite 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 art.36, alin.(2), lit.,,d,, si alin.(6), lit.,,a,, pct.14 din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;  
     În temeiul art.39, alin.(2), art.45, alin.(1) si art.115, alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,         
                                       

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

      Art.1. Se aprobă tarifele de călătorie propuse pentru serviciul de transport public de 
persoane realizat prin curse regulate cu mijloacele de transport ale Societătii Comerciale 
TRANS BUS S.A. Buzău pe teritoriul comunei Smeeni, judetul Buzău,ruta Bălaia - Buzău 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 
 



 

     Art.2. Conform prevederilor  art.1 din prezenta hotărâre se modifică si se completează 
Contractul de delegare a serviciului de transport public local de persoane 
nr.2733/20.05.2016 încheiat  între A.D.I. Buzău – Mărăcineni  (din care comuna Smeeni 
face parte ) si S.C. TRANS BUS S.A. - prin act aditional. 
 
     Art.3. 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.4. 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 
                 Ghiveci Florentin                                                  Contrasemnează  
                                                                                            Secretar general UAT 
                                                                                           Stanescu Anghel Luigi 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Smeeni în sedinta de indata din 
data de 28.12.2020, cu respectarea prevederilor art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 a 
administratiei publice locale, republicată si actualizată, cu un număr de  14  voturi pentru,     
voturi ,, 0   împotrivă si  0  ,,   abtineri ,, din numărul total de 15 consilieri locali în functie si     
consilieri locali prezenti la sedintă  14. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
Fănuță-Viorel  


