
PROIECT 

 
ROMÂNIA  

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea atribuirii pe perioadă determinată a 

contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
rutier județean de persoane prin curse regulate pe traseele Buzău 
– Robeasca, Buzău – Găvănești și a licențelor de traseu aferente 

 

Consiliul Județean Buzău 

Având în vedere: 

− referatul  Vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău, domnul Adrian Robert 
Petre de inițiere a proiectului de hotărâre, înregistrat sub  
nr. 8487/20.05.2022; 

− raportul Direcției pentru administrarea patrimoniului și investiții înregistrat sub nr. 
8488/20.05.2022; 

− avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe proiectul de 
hotărâre; 

− adresele operatorului de transport SC TRANS RODICA SRL cu nr. 10/18.04.2022 
și nr. 11/02.05.2022, înregistrate la Consiliul Județean Buzău sub nr. 6840/2022 
respectiv 7319/2022, prin care ni se aduce la cunoștință că renunță la licențele 
de traseu pe traseele județene cod 030 Buzău Autogara Marghiloman – Robeasca, 
cod 031 Buzău Autogara Marghiloman – Săgeata, cod 032 Buzău Autogara 
Marghiloman – Găvănești, începând cu data de 01.06.2022; 

− adresa Primăriei comunei Săgeata nr. 4400/20.05.2022, înregistrată la Consiliul 
Județean Buzău sub nr. 8547/2022; 

− adresa operatorului de transport SC TRANS EXPRES SRL, înregistrată la Consiliul 
Județean Buzău sub nr. 8476/2022, prin care își exprimă disponibilitatea de a 
efectua serviciul de transport prin curse regulate pe traseul 030 Buzău Autogara 
Marghiloman – Robeasca; 

− adresa operatorului de transport SC TRANS OANA SRL, înregistrată la Consiliul 
Județean Buzău sub nr. 8587/2022, prin care își exprimă disponibilitatea de a 
efectua serviciul de transport prin curse regulate pe traseul 032 Buzău Autogara 
Marghiloman – Găvănești; 

− art.5 alin.5 din  Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 23 octombrie 2007 ; 

− prevederile art. 66 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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 art. LI alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  
nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor 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. 196 alin.(1) lit. „a” din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare 

                                                HOTĂRĂȘTE: 
 Art. 1. Se aprobă atribuirea directă pe o perioada de 2 luni calendaristice a 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public rutier județean de 
persoane prin curse regulate, operatorului de transport SC TRANS EXPRES SRL, 
începând cu data de 01.06.2022, pe traseul cod 030 Buzău Autogara Marghiloman-
Robeasca. 

    Art. 2. Se aprobă atribuirea directă pe o perioada de 2 luni calendaristice a 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public rutier județean de 
persoane prin curse regulate, operatorului de transport SC TRANS OANA SRL, începând 
cu data de 01.06.2022, pe traseul cod 032 Buzău Autogara Marghiloman-Găvănești. 

 Art. 3. Se aprobă atribuirea licențelor de traseu operatorului de transport SC 
TRANS EXPRES SRL, pe traseul cod 030 Buzău Autogara Marghiloman-Robeasca. 

 Art. 4. Se aprobă atribuirea licenței de traseu operatorului de transport SC TRANS 
OANA SRL, pe traseul cod 032 Buzău Autogara Marghiloman-Găvănești. 

     Art. 5. Direcția pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții prin Biroul de 
Transport Public va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      Art. 6. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea hotărârii 
Instituției Prefectului – Județul Buzău, autorităților și instituțiilor interesate, precum și 
publicarea pe site-ul autorității publice județene. 

 
PREȘEDINTE, 

PETRE-EMANOIL NEAGU 

                        AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                         SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU, 
                                    MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ 

 
Nr. 124 
BUZĂU, 20 MAI 2022 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
Direcţia pentru Administrarea  
  Patrimoniului și Investiții 
 Biroul de Transport Public 
     Nr. 8488 / 20.05.2022                           

 
 

RAPORT  
la  proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii pe 

perioadă determinată a contractelor de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public rutier județean de persoane 
prin curse regulate pe traseele județene Buzău – Robeasca,  

Buzău – Găvănești și a licențelor de traseu aferente 
 
 Având în vedere: 

- adresele operatorului de transport SC TRANS RODICA SRL cu nr. 
10/18.04.2022 și nr. 11/02.05.2022, înregistrate la Consiliul Județean 
Buzău sub nr. 6840/2022 respectiv 7319/2022, prin care ni se aduce 
la cunoștință că renunță la licențele de traseu pe traseele județene cod 
030 Buzău Autogara Marghiloman – Robeasca, cod 031 Buzău 
Autogara Marghiloman – Săgeata, cod 032 Buzău Autogara 
Marghiloman – Găvănești, începând cu data de 01.06.2022; 

- adresa Primăriei comunei Săgeata nr. 4400/20.05.2022, înregistrată 
la Consiliul Județean Buzău sub nr. 8547/2022, prin care ni se aduce 
la cunoștință riscul iminent de producere a unei perturbări a serviciului 
public de transport pe traseele enumerate mai sus; 

- adresa operatorului de transport SC TRANS EXPRES SRL, înregistrată 
la Consiliul Județean Buzău sub nr. 8476/2022, prin care își exprimă 
disponibilitatea de a efectua serviciul de transport prin curse regulate 
pe traseul cod 030 Buzău Autogara Marghiloman – Robeasca; 

- adresa operatorului de transport SC TRANS OANA SRL, înregistrată la 
Consiliul Județean Buzău sub nr. 8587/2022, prin care își exprimă 
disponibilitatea de a efectua serviciul de transport prin curse regulate 
pe traseul cod 032 Buzău Autogara Marghiloman – Găvănești; 

 Și obligația Consiliului Județean Buzău de a asigura continuitatea prestării 
serviciului public de transport pentru cetățenii UAT Săgeata și UAT Robeasca. 

 Propunem adoptarea unor măsuri de urgență în conformitate cu 
prevederile art. 5, alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007, respectiv 
atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 
transport rutier de persoane prin servicii regulate pe aceste trasee, pe o 
perioadă determinată de 2 luni calendaristice. Precizăm că prevederile 
Regulamentului au aplicabilitate directă în fiecare stat membru al Uniunii 
Europene cu caracter obligatoriu în toate elementele sale, potrivit art. 288 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 



 Valoarea estimată a contractului de delegare a gestiunii pentru cele 2 
trasee a fost stabilită în funcție de capacitatea medie și tarifele practicate după 
cum urmează: 

 

 

Cod 
traseu Denumire traseu Capacitate 

medie 

Tarif 
practicat 

(lei/km/loc) 

Total Km         
anual 

Valoare 
estimată             
(2 luni) 

030 Buzău 
Autogara 

Marghiloman  

Robeasca 

7 0,28 102.900 33.614  
 
 

032 Buzău 
Autogara 

Marghiloman  

Găvăneşti 
16 0,33 43.680 38.438 

 

 
 
 

TOTAL VALOARE  lei (fără TVA) 72.052 
 
 

 

 Propunem atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii 
serviciului public de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe aceste 
trasee astfel: operatorului de transport SC TRANS EXPRES SRL traseul cod 030 
Buzău Autogara Marghiloman – Robeasca și operatorului de transport SC 
TRANS OANA SRL traseul cod 032 Buzău Autogara Marghiloman – Găvănești, 
întrucât dețin numărul de autovehicule necesare executării traseelor și 
îndeplinesc condițiile tehnice privind siguranța circulației și confortul călătorilor.  

 Deasemenea propunem aprobarea atribuirii licențelor de traseu pe 
traseul cod 030 Buzău Autogara Marghiloman – Robeasca operatorului de 
transport SC TRANS EXPRES SRL, respectiv pe traseul cod 032 Buzău Autogara 
Marghiloman – Găvănești operatorului de transport SC TRANS OANA SRL. 

 

 

 

Șef Birou Transport,          Director Executiv,  
POPESCU ROMEO       PETRE IULIAN 

                                                                                     
              
           
 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
          VICEPREŞEDINTE  
     Nr. 8487 / 20.05.2022 
 

 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea atribuirii pe 

perioadă determinată a contractelor de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public rutier județean de persoane 
prin curse regulate pe traseele județene Buzău – Robeasca, 

Buzău – Găvănești și a licențelor de traseu aferente 
 

     
        Ca urmare a renunțării operatorului de transport SC.TRANS RODICA  SRL la 
efectuarea serviciilor publice de transport persoane pe traseele județene cod 030 
Buzău Autogara Marghiloman-Robeasca, cod 031 Buzău Autogara Marghiloman – 
Săgeata, cod 032 Buzău Autogara Marghiloman – Găvănești, s-a create riscul 
imminent de încetare a efectuării serviciului public de transport de persoane 
pentru comunele Săgeata și Robeasca.  

 În conformitate cu prevederile art.5 alin. (5) din  Regulamentul (CE) nr. 
1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007, 
Consiliul Județean Buzău, pentru a asigura continuitatea serviciului public de 
transport, poate atribui direct contracte de delegare a gestiunii pe traseele 
menționate. 

 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 are atribuția de a aproba atribuirea licențelor de 
traseu pentru efectuarea serviciului public de transport persoane prin curse 
regulate. 

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

 

 

VICEPREŞEDINTE, 
 

ADRIAN-ROBERT PETRE 
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