ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru
traseele judeţene cod 089 RÂMNICU SĂRAT AUTOGARA
VALMAN TUR – ALEXANDRU ODOBESCU și cod 090 RÂMNICU
SĂRAT AUTOGARA VALMAN TUR – VALEA SALCIEI,
operatorului de transport SC VALMAN TUR SRL
Consiliul Judeţean Buzău;
Având în vedere:
− referatul Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Buzăude inițiere a proiectului
de hotărâre, înregistrat la nr.9883/08.07.2020;
− raportul comun al Direcției Juridice și Administrație Publică Locală și al
Direcţiei pentru Administrarea Patrimoniului şi Investiţii înregistrat sub
nr.9884/08.07.2020;
− avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe
proiectul de hotărâre;
− avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău
anexate la hotărâre;
− solicitarea operatorului de transport SC VALMAN TUR SRL înregistrată la
Consiliul Județean Buzău nr. 3199 din data de 21.02.2020;
− Sentinţa Tribunalului Buzău nr. 22 din data de 17 decembrie 2019, definitivă
și executorie de drept;
− prevederile art. 250, alin. (1), lit. „a” din Legea societăţilor comerciale
nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare;
− prevederile art. 4 și art. 17 alin. (1) lit. „p” din Legea nr. 92/2007 a
serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ teritoriale,
cu modificările și completările ulterioare;
− art. 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților
administrației publice și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța
Guvernului nr. 57/2019,
În temeiul art. 173 alin. (1), lit. „f” și art. 196 alin. (1), lit. „a” din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. (1) Se aprobă atribuirea licenţelor de traseu operatorului de
transport rutier SC VALMAN TUR SRL pentru traseul județean cod 089 Râmnicu
Sărat Autogara Valman Tur – Alexandru Odobescu și cod 090 Râmnicu Sărat
Autogara Valman Tur – Valea Salciei, împreună cu licențele de traseu și caietele
de sarcini se transmite societății beneficiare SC VALMAN TUR SRL vechimea pe
traseele menționate, precum și orice alte drepturi și obligații izvorând din acestea.

(2) Operatorul de transport SC VALMAN TUR SRL va respecta condiţiile
iniţiale care au stat la baza atribuirii acestor trasee judeţene, aşa cum a rezultat
în urma şedinţei de atribuire electronică din data de 18.12.2013.
Art. 2 Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii – Biroul de
Transport Public din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3 Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea
prezentei hotărâri Instituției Prefectului - Județul Buzău, autorităților și instituțiilor
interesate precum și publicarea acesteia pe site-ul autorității publice județene.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

NR. 131
BUZĂU, 16 IULIE 2020
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” - voturi „împotrivă”,
- abţineri de cei 33 consilieri judeţeni prezenţi.
(Domnii consilieri județeni Bîrlă Marian și Calotă Georgian nu participă la vot fiind sub incidenţa
art. 228 alin. (1) lit. „c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ).

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
VICEPREŞEDINTE
Nr. 9883/08.07.2020

REFERAT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea atribuirii licenţelor
de traseu pentru traseele judeţene cod 089 RÂMNICU SĂRAT
AUTOGARA VALMAN TUR – ALEXANDRU ODOBESCU și cod 090
RÂMNICU SĂRAT AUTOGARA VALMAN TUR – VALEA SALCIEI,
operatorului de transport SC VALMAN TUR SRL

Modificările aduse Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport
persoane în unitățile administrativ-teritoriale, actualizată, acte normative care
reglementează serviciile de transport public, au stabilit în competenţa Consiliului
Judeţean aprobarea prin hotărâre a atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate.
Conform noilor prevederi cuprinse în actul normativ menționat, licența de
traseu pentru transportul public județean de persoane realizat prin curse regulate,
se eliberează de către Biroul de Transport Public din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Buzău.
Proiectul de hotărâre iniţiat este elaborat în conformitate cu prevederile Legii
nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativteritoriale, actualizată, este oportun, având la bază Sentinţa Tribunalului Buzău
nr. 22/2019, definitivă și executorie de drept.
În acest sens a fost iniţiat proiectul de hotărâre pe care îl supun spre
adoptare plenului Consiliului Județean Buzău.

VICEPREŞEDINTE,
ADRIAN-ROBERT PETRE

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE
PUBLICĂ LOCALĂ
DIRECŢIA PENTRU ADMINISTRAREA
PATRIMONIULUI ŞI INVESTIŢII
BIROUL DE TRANSPORT PUBLIC
Nr. 9884/08.07.2020

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei
de traseu pentru traseul județean cod 089, Rm. Sărat
Autogara Valman Tur - Alexandru Odobescu, respectiv
traseul județean cod 090, Rm. Sărat Autogara Valman Tur Valea Salciei, operatorului de transport SC VALMAN TUR SRL
În urma ședinței de atribuire electronică din data de 18.12.2013,
operatorul de transport SC TUDOSE PRODCOM SRL a fost desemnat câștigător pe
traseul județean cod 089 Buzău Autogara Valman Tur – Alexandru Odobescu cu
autovehiculele titulare: număr de înmatriculare BZ-40-TUD, capacitate 17 locuri,
categoria III, an fabricație 2007, număr de înmatriculare BZ-21-TUD, capacitate
18 locuri, categoria III, an fabricație 2008, număr de înmatriculare BZ-37-TUD,
capacitate 19 locuri, categoria II, an fabricație 2013, dotat cu aer condiționat și
traseul județean cod 090 Buzău Autogara Valman Tur – Valea Salciei, cu
autovehiculul titular cu număr de înmatriculare BZ-08-TUD, capacitate 15
locuri,categoria III, an fabricație 2005.
Prin cererea depusă la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Buzău, reclamanta SC TUDOSE PRODCOM SRL a solicitat să se constate
legalitatea deciziei asociatului unic SC TUDOSE PRODCOM SRL precum și a
Deciziei asociatului unic al SC VALMAN TUR SRL asupra divizării precum și a
actelor constitutive ale celor două societăți comerciale sub aspectul desprinderii
unei părți din patrimoniul SC TUDOSE PRODCOM SRL și transmiterea acesteia
către SC VALMAN TUR SRL în condițiile proiectului de divizare publicat în Monitorul
Oficial al României ,partea a IV a, nr.4136 din 02.10.2019.
Prin sentința nr.22/2019, definitivă, executorie de drept, Tribunalul
Buzău admite cererea de divizare a SC TUDOSE PRODCOM SRL.
În conformitate cu proiectul de divizare parțială, la care nu s-au înregistrat
opoziții, societatea existentă și beneficiară SC VALMAN TUR SRL va prelua de la
societatea SC TUDOSE PRODCOM SRL, următoarele active: imobilizări
necorporale constând în traseul județean Rm. Sărat Autogara Valman Tur –
Alexandru Odobescu, cod 089, respectiv traseul județean Rm. Sărat Autogara
Valman Tur – Valea Salciei, cod 090, împreună cu licențele de traseu și caietele
de sarcini aferente licențelor de traseu precum și vechimea pe aceste trasee.

Cu adresa înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub nr.3199/2020
operatorul de transport SC VALMAN TUR SRL solicită eliberarea licențelor de
traseu în conformitate cu sentința nr.22/2019 a Tribunalului Buzău.
Având în vedere prevederile art.4, lit.g și art.17, alin 1, lit. p, din legea
nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ
teritoriale, propunem atribuirea licențelor de traseu pe traseul județean cod 089,
Rm. Sărat Autogara Valman Tur – Alexandru Odobescu, respectiv traseul județean
cod 090, Rm. Sărat Autogara Valman Tur – Valea Salciei operatorului de transport
SC VALMAN TUR SRL cu respectarea condițiilor inițiale rezultate din atribuirea
electronică din data de 18.12.2013.
În considerarea celor prezentate susținem adoptarea proiectului de hotărâre
în forma prezentată, care respectă prevederile legislative precum și sentința
definitivă a Tribunalului Buzău nr. 22/2019.
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