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NOTĂ 
 

privind aprobarea respingerii plângerii prealabile formulată de 
către operatorul de transport rutier  SC HORICĂ SRL împotriva 

Hotărârii Consiliului Județean Buzău                          
nr.256/16.12.2021 

 

 
 

      Analizând conținutul plângerii prealabile formulate de operatorul de transport 
SC HORICĂ SRL prin care solicită anularea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 

256/2021 prin care a fost aprobat programul de transport județean de persoane 
prin curse regulate, în județul Buzău pentru perioada 2022-2028, prevăzut în 

anexa nr. 1, considerăm că plângerea este neîntemeiată din următoarele motive: 

       În conformitate cu prevederile art. 17, alin. (1), lit. a) și b) din Legea                   

nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ 
teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, consiliile județene au ca 

atribuții evaluarea fluxurilor de transport persoane și determinarea pe baza 

studiilor de specialitate a cerințelor de transport, stabilirea traseelor principale și 
secundare și a programelor de transport privind serviciul public de transport 

persoane prin curse regulate. 

       În aplicarea acestor prevederi legale, Consiliul Județean Buzău a contractat 

cu Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS SA București un studiu de 
flux de călători pentru transportul public județean, finalizat în anul 2019. Având în 

vedere modificarea fluxurilor de călători ca urmare a pandemiei de coronavirus, 
Consiliul Județean Buzău a procedat la contractarea și a unei actualizări a acestui 

studiu de flux de călători, tot cu INCERTRAS SA București. Actualizarea a fost 
finalizată în data de 20.07.2021 și această formă finală a studiului de flux, a fost 

utilizată la întocmirea programului județean de transport și exprimă realitatea, 

contrar celor afirmate de către SC HORICĂ SRL. 

 

 

 



       În ceea ce privește excluderea traseului județean Rm. Sărat – Amara din 
programul județean de transport, acest lucru a fost realizat în temeiul Hotărârii 

Consiliului Local al comunei Balta Albă nr. 36/2021 prin care s-a aprobat Studiului 
de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport public pe raza 

de competenta a Asociația de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public 
din Râmnicu Sărat - ATRAS, pentru fundamentarea si stabilirea soluțiilor optime 

de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de călători în 
conformitate cu prevederile Regulamentului (CE)                           nr. 1370/2007, 

în forma actualizată, a modalității de gestiune a acestui serviciu public și a 

proiectului contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local. 

       Pe cale de consecință nevoile de deplasare ale cetățenilor comunei Balta Albă 

sunt asumate de către ADI ATRAS Rm. Sărat. 

       În conformitate cu prevederile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 
privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și 

completările ulterioare, proiectul de hotărâre al Consiliului Județean Buzău privind 

aprobarea Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii 
regulate aferent județului Buzău 2022-2028 și a Documentației de atribuire a 

Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de 
persoane prin curse regulate, la nivelul Județului Buzău, a fost publicat pe site-ul 

instituției pentru dezbatere publică, în data de 10.11.2021,  pentru o perioadă de 

30 de zile. 

       În această perioadă s-au primit propuneri și sugestii din partea unui număr 
de 21 de solicitanți. Aceste solicitări au fost analizate și au primit răspunsuri 

motivate în termenul legal. 

       În perioada menționată, prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Buzău 

sub nr. 18821/06.12.2021, operatorul de transport SC HORICĂ SRL a solicitat 

introducerea traseului Rm. Sărat – Amara în proiectul programului de transport. 

       Prin adresa de răspuns nr. 18821/14.12.2021, Consiliul Județean Buzău a 
transmis că propunerea nu a fost însușită, motivat de delegarea serviciului public 

de transport a comunei Balta Albă către ADI ATRAS Rm. Sărat. 

 CONCLUZIE: În consecință, plângerea nu este motivată; introducerea 
traseului solicitat ar însemna încălcarea competenței ATRAS Rm. Sărat și 

înființarea unui traseu suprapus celui aprobat de ADI ATRAS. 

Propunem Consiliului Județean Buzău respingerea plângerii formulate de SC 

HORICĂ SRL 
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