
PROIECT 
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 

 HOTĂRÂRE  
pentru aprobarea modificării tarifelor de călătorie la bilete și 

abonamente pe traseul cod 029 BUZĂU AUTOGARA XXL – 
BĂLĂCEANU, pe care efectuează transport rutier public 
județean de persoane prin curse regulate operatorul de 

transport SC TRANS OANA SRL 
 
 

Consiliul Judeţean Buzău 
Având în vedere:  

− referatul vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre nr. 19194/09.12.2021; 

− raportul Direcției pentru administrarea patrimoniului și investiții  
nr. 19195/09.12.2021; 

− 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. m) 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 modificarea tarifelor de călătorie la bilete și abonamente 
pe traseul COD 029 BUZĂU AUTOGARA XXL – BĂLĂCEANU, pe care efectuează 
transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de 
transport SC TRANS OANA SRL, prevăzute în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 



 

 

 

 

       Art.2 Anexa nr. 48 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 24/2021 se 
modifică conform prezentei hotărâri. 

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

       Art.4. Secretarul General al Judeţului Buzău 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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BUZĂU, decembrie 2021 
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Buzău Autogara XXL 0 X 4 4,5 7,5 9,5 10 10 10,5 12

Potărnicheşti 10,2 160 4 X X 6 X X X X

Poşta Câlnău 1,8 170 4,5 X 4 5 7,5 7,5 8 9,5

Boboc Gară 5,8 215 7,5 X 4 3,5 6 6 7 8

Boboc 3,5 230 9,5 6 5 3,5 3,5 3,5 4,5 7

Cochirleanca I 5,7 250 10 X 7,5 6 3,5 X 2 3,5

Cochirleanca II 0,7 250 10 X 7,5 6 3,5 X 2 3,5

Roşioru 1,9 260 10,5 X 8 7 4,5 2 2 3

Bălăceanu 5,4 275 12 X 9,5 8 7 3,5 3,5 3

* Abonamentele acoperă numărul de călătorii (dus și întors) egal cu numărul de zile lucrătoare din lună (medie 21 de zile lucrătoare)

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean               
Buzău nr.    / 16 .12.2021

TARIFE DE CĂLĂTORIE - BILETE ȘI ABONAMENTE, PRACTICATE PE TRASEUL COD 029 

BUZĂU AUTOGARA XXL - BĂLĂCEANU, DE OPERATORUL DE TRANSPORT SC TRANS OANA SRL

TARIFE DE CĂLĂTORIE 
(LEI)

KM ABONAMENTE

BILETE DE CĂLĂTORIE



              ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
Direcţia pentru Administrarea  
   Patrimoniului și Investiții 
        Biroul de Transport 
     Nr. 19195/09.12.2021                            

 
RAPORT  

la  proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării tarifelor 
de călătorie la bilete și abonamente pe traseul cod 029 BUZĂU 

AUTOGARA XXL – BĂLĂCEANU pe care efectuează transport 
rutier public județean de persoane prin curse regulate 

operatorul de transport SC TRANS OANA SRL 
 

       În conformitate cu prevederile art. 17, alin. (1), lit. m) din Legea  nr. 92/2007 
a serviciilor de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, Consiliul 
Județean Buzău are atribuția de stabilire, ajustare și modificare a tarifelor de 
călătorie pentru serviciul public de transport județean. 

       Prin Hotărârea nr. 167/2020, Consiliul Județean a aprobat tarifele de călătorie 
– bilete și abonamente – practicate de operatorii de transport pe fiecare traseu 
județean. 

       Prin Hotărârea nr. 24/2021, Consiliul Județean a aprobat forma actualizată a 
tarifelor de călătorie – bilete și abonamente – practicate de operatorii care 
efectuează transport rutier public județean  de persoane prin curse regulate în 
județul Buzău. 

       Prin adresa nr. 12/23.11.2021, înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub 
nr. 18394/25.11.2021, operatorul de transport SC TRANS OANA SRL solicită 
majorarea tarifelor de călătorie la bilete și abonamente, motivată prin fișa cu 
structura pe elemente de cheltuieli anexată.        

       Din analiza elementelor de cost, rezultă că majorarea solicitată este justificată 
de creșterea prețului la carburanți, a cheltuielilor de întreținere și reparații precum 
și alte cheltuieli cu asigurările, taxele și impozitele.    

 Având în vedere cele prezentate, propunem aprobarea modificării tarifelor de 
călătorie la bilete și abonamente practicate pe traseul cod 029 BUZĂU AUTOGARA 
XXL – BĂLĂCEANU, pe care efectuează transport rutier public județean de 
persoane prin curse regulate operatorul de transport SC TRANS OANA SRL, 
conform anexei la prezenta Hotărâre. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.I., 
PETRE IULIAN 

                                                                                    Șef Birou Transport 
                                                                                       Popescu Romeo 

          Consilier Juridic 
          Nicolai Cătălina 



 CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
          VICEPREŞEDINTE  
 
      Nr. 19194/09.12.2021 
 

 
 

REFERAT 
la  proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării tarifelor 

de călătorie la bilete și abonamente pe traseul BUZĂU 
AUTOGARA XXL – BĂLĂCEANU pe care efectuează transport 

rutier public județean de persoane prin curse regulate 
operatorul de transport SC TRANS OANA SRL 

 
 
       În conformitate cu prevederile art. 17, alin. (1), lit. m) din Legea nr. 92/2007 
a serviciilor de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, Consiliul 
Județean Buzău are atribuția de stabilire a tarifelor de călătorie pentru serviciul 
public de transport județean. 

       Prin Hotărârea nr. 167/2020, Consiliul Județean a aprobat tarifele de călătorie 
– bilete și abonamente – practicate de operatorii de transport pe fiecare traseu 
județean, care se regăsesc în anexele nr. 1-86 la hotărâre. 

       Cu Hotărârea nr. 24/2021, Consiliul Județean a aprobat forma actualizată a 
tarifelor de călătorie – bilete și abonamente – practicate de operatorii care 
efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate în 
județul Buzău. 

 Operatorul de transport SC TRANS OANA SRL solicită majorarea tarifelor de 
călătorie la bilete și abonamente, prin adresa nr. 12/23.11.2021, înregistrată la 
Consiliul Județean Buzău sub nr. 18394/24.11.2021. 

       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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