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 HOTĂRÂRE  
pentru prelungirea traseului județean cod 006  

Buzău – Merei – Năeni până în localitatea Fințești 
 
 
 

Consiliul Judeţean Buzău 
Având în vedere:  

− referatul vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre nr. 1071/2021;  

− raportul Direcției pentru administrarea patrimoniului și investiții  
nr. 1169/2021; 

− avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe 
proiectul de 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. b) 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. 196 alin. (1) lit. „a” din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 

       Art. 1. Se aprobă prelungirea traseului cod 006 Buzău – Merei – Năeni, 
până în localitatea Fințești, din Programului județean de transport rutier de 
persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 48/2016 și modificat prin Hotărârea 
Consiliului Județean nr. 96/2020, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 



       

 
 Art. 2. În baza art. 1 se aprobă atribuirea licenței de traseu pe traseul 

astfel prelungit, Buzău Autogara Sud – Merei – Fințești, operatorului de 
transport        SC NCA & LASCU TRANSPORT SRL, în prezent deținător al 
licenței de traseu pe traseul cod 006 Buzău Autogara Sud – Merei – Năeni și 
al contractul de delegare a gestiunii nr.13561/25.09.2020 încheiat cu 
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău. 

       Art. 3. Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții prin 
Biroul de transport va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

       Art. 4. 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 

 

 

 

                                                                    AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                    SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
                                         
                                  MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
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 ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BUZĂU NR. 96/2020

                          Anexa 
la H.C.J. nr.          /28.01.2021        

 ANEXA NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEȚEAN BUZĂU NR. 96/2020

PROGRAMUL  JUDEŢEAN DE TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE AFERENT  
TRASEULUI COD 006 BUZĂU AUTOGARA SUD - MEREI - FINȚEȘTI

1minim
23

Rezerve

Finţeşti



 CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
Direcţia pentru Administrarea  
   Patrimoniului și Investiții 
        Biroul de Transport 
     Nr. 1169/ 21.01.2021                           

 
 
 

RAPORT  
la  proiectul de hotărâre pentru prelungirea traseului 

județean cod 006, Buzău Autogara Sud – Năeni  
până în localitatea Fințești 

 

        Având în vedere: 

- adresa nr.  18093/17.12.2020 a operatorului de transport SC SANCOM 
TRANS SRL prin care renunță la licența de traseu pe traseul cod 132 
Buzău Autogara Sud – Săhăteni – Fințești din motive economice; 

- adresa nr. 49/R/28.08.2020 a locuitorilor satului Fințești prin care 
solicită sprijin în rezolvarea transportului pe ruta Buzău – Fințești; 

- adresele nr. 13006/15.09.2020 și nr. 14905/23.10.2020 ale Unității 
Administrativ Teritoriale Năeni prin care ne aduce la cunoștință că sunt 
mulți cetățeni și elevi care fac naveta la Buzău și prin care solicită 
prelungirea Traseului Buzău – Năeni pentru a deservi localitățile Proșca 
și Fințești. 

- prevederile Art. 17, alin. 1), lit. (b) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor 
publice de transport persoane în unitățile administrativ teritoriale. 

- prevederile Cap. 9, punctul 9.3.3 din contractul cadru de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de 
competență a Unității Administrativ Teritoriale Județul Buzău. 

        Și următoarele considerente: 

- operatorul de transport SC SANCOM TRANS SRL a renunțat la licența 
de traseu Buzău Autogara Sud – Săhăteni – Fințești, lungime 40 de km, 
din considerente economice, majoritatea traseului fiind pe drumul 
național DN1B, deservind puține localități. 

- prelungirea traseului județean cod 006 Buzău – Merei – Năeni până în 
localitatea Fințești ar rezolva problema transportului locuitorilor din 
localitățile Fințești și Proșca până la Buzău, prelungind traseul exitent 
cu 4 km, traseu județean care până în prezent și-a dovedit viabilitatea 
economică; 

- reabilitarea drumului județean DJ205 facilitând astfel efectuarea 
transportului public în condiții de siguranță și confort; 

 

 



 

- precizările din Cap. 2.2 ale studiul de flux de călători realizat de                     
SC INCERTRANS SA BUCUREȘTI din care se evidențiază că la realizarea 
unei rețele de transport o Unitate Administrativ Teritorială nu trebuie 
deservită de două trasee județene. 

        În cazul nostru UAT Năeni este deservit și de traseul cod 006 Buzău – 
Merei – Năeni și de traseul cod 132 Buzău – Săhăteni – Fințești. 

       Realitatea a demonstrat că UAT Năeni nu poate genera o cerere 
suficientă de transport pentru a susține economic cele doua trasee. 

       Având în vedere cele prezentate propunem adoptarea de către Consiliul 
Județean Buzău a proiectului de hotărâre pentru prelungirea traseului cod 
006 Buzău – Merei – Năeni până în localitatea Fințești și modificarea Anexelor 
nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 96/2020, conform Anexei la 
prezenta Hotărâre, astfel:    

       Anexa nr. 1 Programul de Transport se modifică după cum urmează: 
- La cod 006 Buzău Autogara Sud – Merei – Năeni, se modifică capătul 

de traseu din localitatea Năeni în localitatea Fințești; 
- Lungime traseu din 40 de km în 44 km; 
- Orele de plecare din localitatea Fințești vor fi: 8:10; 12:20; 17:25. 

       Anexa nr. 2 Lista stațiilor se modifică după cum urmează: 
       La punctul 5, cod traseu 006 Buzău Autogara Sud – Merei – Fințești se 
adaugă stațiile Proșca 1,4 km și Fințești 2,4 km. 

       De asemenea propunem aprobarea atribuirii licenței de traseu pe traseul 
astfel prelungit, Buzău Autogara Sud – Merei – Fințești, operatorului de 
transport SC NCA & LASCU TRANSPORT SRL, în prezent deținător al licenței 
de traseu pe traseul cod 006 Buzău Autogara Sud – Merei – Năeni și al 
contractul de delegare a gestiunii nr.13561/25.09.2020 încheiat cu Unitatea 
Administrativ Teritorială Județul Buzău. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV  

PETRE IULIAN 
                                                                                  

 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
        VICEPREŞEDINTE  
    Nr. 1071/21.01.2021 
 

Referat 
la proiectul de hotărâre  

pentru prelungirea traseului județean cod 006  
Buzău – Merei – Năeni până în localitatea Fințești 

 
       În conformitate cu prevederile art. 17, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 
92/2007 a serviciilor de transport persoane în unitățile administrativ-
teritoriale, Consiliul Județean Buzău are atribuția de a stabili traseele 
principale şi secundare şi a programului de transport privind serviciul public 
de transport de persoane prin curse regulate. 

        Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 96/2020 s-a prelungit 
valabilitatea Programului județean de transport rutier de persoane prin 
servicii regulate aferent Județului Buzău, până la data de 31.12.2021, 
conform anexei nr. 1 Programul de Transport și anexei nr. 2 Lista stațiilor.   

        Având în vedere: 

- adresa nr.  18093/17.12.2020 operatorului de transport SC SANCOM 
TRANS SRL prin care renunță la licența de traseu pe traseul cod 132 
Buzău Autogara Sud – Săhăteni – Fințești din motive economice; 

- adresa nr. 49/R/28.08.2020 a locuitorilor satului Fințești prin care 
solicită sprijin în rezolvarea transportului pe ruta Buzău – Fințești; 

- adresele nr. 13006/15.09.2020 și nr. 14905/23.10.2020 ale Unității 
Administrativ Teritoriale Năeni prin care ne aduce la cunoștință că sunt 
mulți cetățeni și elevi care fac naveta la Buzău și prin care solicită 
prelungirea Traseului Buzău – Năeni pentru a deservi localitățile Proșca 
și Fințești; 

- prevederile Art. 17, alin. 1), lit. (b) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor 
publice de transport persoane în unitățile administrativ teritoriale; 

- reabilitarea drumului județean DJ205 facilitând astfel efectuarea 
transportului public în condiții de siguranță și confort; 

- prevederile Cap. 9, punctul 9.3.3 din contractul cadru de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de 
competență a Unității Administrativ Teritoriale Județul Buzău. 

       Prelungirea traseului județean cod 006 Buzău – Merei – Năeni până în 
localitatea Fințești ar rezolva problema transportului locuitorilor din 
localitățile Fințești și Proșca până la Buzău, prelungind traseul exitent cu 4 
km.  

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

VICEPREŞEDINTE 
ADRIAN ROBERT PETRE 
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