
                                    ROMÂNIA                          

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 

 HOTĂRÂRE  

pentru aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru 

efectuarea serviciului public de transport de persoane  
prin curse regulate 

 
Consiliul Judeţean Buzău 

Având în vedere:  

− referatul vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a 

proiectului de hotărâre nr.  1563/2021;  

− raportul Direcției pentru administrarea patrimoniului și investiții  

nr.  1564/2021; 

− avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 

− avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău anexate la 

hotărâre; 

− prevederile art. 66 din Ordonanța de Urgență nr. 70/2020 privind 

reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 

situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 

1/2011, precum și a altor acte normative; 

− prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu 

modificările și completările ulterioare;  

− prevederile 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; 

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „f” și art. 182 alin. (1) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

HOTĂRĂȘTE: 

       Art. 1. Se aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea serviciului 

public de transport de persoane prin curse regulate, după cum urmează: 

- Pe traseul cod 003 Buzău Autogara Sud – Ulmeni – Pietroasele, operatorului 

de transport SC TRANSRODICA SRL; 

- Pe traseul cod 004 Buzău Autogara Sud – Merei – Vispești, operatorului de 

transport SC TRANSRODICA SRL; 



- Pe traseul cod 082 Buzău Autogara Sud – Clondiru, operatorului de 

transport SC TRANSRODICA SRL; 
- Pe traseul cod 113 Pătârlagele – Colți, operatorului de transport SC TRANS 

LAURIANA SRL. 

       Art. 2. Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții prin Biroul de 

transport va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

       Art. 3. Secretarul General al Judeţului va asigura comunicarea prezentei 

hotărâri Instituției Prefectului – Județul Buzău, autorităţilor şi instituţiilor 

interesate precum şi publicarea acesteia pe site-ul autorității publice județene. 

 

 

PREŞEDINTE, 

PETRE-EMANOIL NEAGU 

 

 

 

                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

                       SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                         

                                   MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

 

 

 

Nr. 22 

BUZĂU, 28 IANUARIE 2021 

Hotărârea a fost adoptată cu 30 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,  

- abţineri. 

(Domnul consilier județean Bîrlă Marian 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. 1563/28.01.2021 

 

 

 
 

 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre  

pentru aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru 
efectuarea serviciului public de transport de persoane  

prin curse regulate 
 

 

 
       În conformitate cu prevederile art. 17, alin. (1), lit. p) din Legea nr. 92/2007 

a serviciilor de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, Consiliul 
Județean Buzău are atribuția de a aproba atribuirea licențelor de traseu pentru 

efectuarea serviciului public de transport persoane prin curse regulate. 

       Ca urmare a renunțării unor operatori de transport la efectuarea serviciilor 

publice de transport pe unele trasee județene Consiliul Județean Buzău a 
organizat o procedură de negociere fără invitație prealabilă la o procedură 

concurențială de ofertare pentru atribuirea acestor trasee altor operatori de 
transport. 

       În acest sens a fost iniţiat proiectul de hotărâre pe care îl supun plenului 
Consiliului Județean Buzău.    

 
 

 

VICEPREŞEDINTE, 
 

ADRIAN ROBERT PETRE 
 

 

 

 



 CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 Direcţia pentru Administrarea  

    Patrimoniului și Investiții 
        Biroul de Transport 

      Nr. 1564/28.01.2021                            

 

RAPORT  

la  proiectul de hotărâre pentru aprobarea atribuirii unor 
licențe de traseu pentru efectuarea serviciului public de 

transport de persoane prin curse regulate 
 

 

       Ca urmare a renunțării unor operatori de transport la efectuarea serviciilor 
publice de transport pe unele trasee județene Consiliul Județean Buzău a 

organizat o procedură de negociere fără invitație prealabilă la o procedură 
concurențială de ofertare pentru atribuirea acestor trasee altor operatori de 

transport. 

       În conformitate cu raportul procedurii nr. 1604/28.01.2021 propunem 

atribuirea licențelor de traseu, după cum urmează: 

- Pe traseul cod 003 Buzău Autogara Sud – Ulmeni – Pietroasele, operatorului 

de transport SC TRANSRODICA SRL; 
- Pe traseul cod 004 Buzău Autogara Sud – Merei – Vispești, operatorului de 

transport SC TRANSRODICA SRL; 
- Pe traseul cod 082 Buzău Autogara Sud – Clondiru, operatorului de 

transport SC TRANSRODICA SRL; 
- Pe traseul cod 113 Pătârlagele – Colți, operatorului de transport SC TRANS 

LAURIANA SRL. 

       Și având în vedere prevederile art. 17, alin. 1), lit. (p) din Legea                    nr. 
92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ 

teritoriale, propunem aprobarea atribuirii licențelor de traseu.  

 

DIRECTOR EXECUTIV , 

PETRE IULIAN 

 

 
                                                                                    Șef Birou Transport 

                                                                                      Popescu Romeo 

                                                     

                                                          

                                                                                       Consilier Juridic 

                                                                                        Nicolai Cătălina 


