
           
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
 

 HOTĂRÂRE  
pentru modificarea capătului de traseu plecare a 

traseelor județene cod 109 Rm. Sărat – Buzău și cod 084 
Rm. Sărat - Amara 

 
 

Consiliul Judeţean Buzău 
Având în vedere:  

 referatul vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău – domnul Adrian 
Robert Petre de inițiere a proiectului de hotărâre înregistrat sub  
nr. 10076/2022;  

 raportul Direcției pentru administrarea patrimoniului și investiții  
înregistrat sub nr. 10077/2022; 

 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; 

 adresa nr.18 din 30.05.2022 a operatorului de transport SC SANCOM 
TRANS SRL înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub nr. 8933 din  
30. 05.2022; 

 adresa nr.14 din 10.06.2022 a operatorului de transport SC HORICA SRL 
înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub nr. 9575 din 10.06.2022; 

 prevederile Capitolului 9 pct. 9.3.3 din modelul de contract de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de transport prin curse regulate, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 166/2020; 

 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 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. „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 modificarea capătului de traseu de plecare din Municipiul 
Rm. Sărat din Autogara VALMAN TUR în Autogara TUC S.A. pentru   traseele 
județene  cod 109 Rm. Sărat – Buzău, efectuat de către operatorul de transport 
județean SC SANCOM TRANS SRL și cod 084 Rm. Sărat – Amara efectuat de 
către operatorul de transport judeţean SC HORICA SRL, din Programul județean 
de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău și 
din lista stațiilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 48/2016 
și modificat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 96/2020. 
 
       Art. 2. În baza prevederilor art. 1 se aprobă eliberarea noilor licențe de 
traseu și a caietelor de sarcini aferente, pe traseele județene cod 109 Rm. Sărat 
- Buzău  și cod 084 Rm. Sărat - Amara. 

  
       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 

 

                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                        SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 
                                     MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
Nr. 160 
BUZĂU, 23 IUNIE 2022 

Hotărârea a fost adoptată cu 28 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 
- abţineri. 

(Domnul consilier județean Bîrlă Marian nu participă la vot fiind sub incidenţa art.  228 
alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ). 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
Direcţia pentru Administrarea  
    Patrimoniului și Investiții 
    Biroul de transport Public 
      Nr.  10077/20.06.2022 

 
 

RAPORT  
la  proiectul de hotărâre pentru modificarea capătului de 
traseu plecare a traseelor județene cod 109 Rm .Sărat – 

Buzău și cod 084 Rm. Sărat - Amara 
 

Având în vedere: 

 adresa nr.18 din 30.05.2022 a operatorului de transport SC SANCOM 
TRANS SRL înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub nr. 8933 din  
30. 05.2022; 

 adresa nr.14 din 10.06.2022 a operatorului de transport SC HORICA SRL 
înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub nr.9575 din 10.06.2022; 

 adresa SC TUC SA Rm. Sărat prin care ni se aduce la cunoștință că 
autogara TUC SA și-a mutat sediul în str. Horia nr. 1A din Rm. Sărat; 

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

 prevederile Capitolului 9 pct. 9.3.3 din modelul de contract de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de transport prin curse regulate, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 166/2020; 

 faptul că Autogara TUC SA funcționează începând cu data de 01.06.2022 
în noul sediu din str. Horia, nr. 1A, în apropiere de gara CFR Rm. Sărat, 
acest lucru facilitând deplasarea cetățenilor și corelarea transportului 
public județean cu cel feroviar, propunem adoptarea de către Consiliul 
Județean Buzău a proiectului de hotărâre pentru modificarea capătului de 
traseu plecare a traseelor județene cod 109 Rm. Sărat – Buzău și cod 084 
Rm. Sărat – Amara și modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean nr. 96/2022 după cum urmează: 

 Anexa nr. 1 Programul de transport se modifică astfel: la traseele cod 084 
Rm. Sărat Autogara Valman Tur – Amara și cod 109 Rm. Sărat Autogara Valman 
Tur – Buzău Autogara Marghiloman se va modifica autogara capăt de linie din 
municipiul Rm. Sărat din Autogara Valman Tur în Autogara SC TUC SA. 

 Anexa nr. 2 Lista stațiilor se modifică după cum urmează: la traseele cod 
084 Rm. Sărat Autogara Valman Tur – Amara și cod 109 Rm. Sărat Autogara 
Valman Tur – Buzău Autogara Marghiloman se va modifica autogara capăt de 
linie din municipiul Rm. Sărat din Autogara Valman Tur în Autogara SC TUC SA. 

  
 



 
 
 De asemenea, propunem aprobarea eliberării licențelor de traseu și a 
caietelor de sarcini aferente, pe traseele cod 084 Rm. Sărat Autogara SC TUC 
SA – Amara, operatorului de transport SC HORICĂ SRL și cod 109 Rm. Sărat 
Autogara SC TUC SA – Buzău Autogara Marghiloman operatorului de transport 
SC SANCOM TRANS SRL, conform modificărilor aprobate prin prezenta Hotărâre. 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

PETRE IULIAN 
 
 
 
 
                                              ȘEF BIROU TRANSPORT PUBLIC,          

                                            POPESCU ROMEO                       
                                                                                     
 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
         VICEPREŞEDINTE  
    Nr. 10076/20.06.2022 
 

 
 

REFERAT 
la  proiectul de hotărâre pentru modificarea capătului de 
traseu plecare a traseelor județene cod 109 Rm. Sărat – 

Buzău și cod 084 Rm. Sărat - Amara 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 17, alin. (1), lit. „b”  din Legea nr. 

92/2007 a serviciilor de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, 
Consiliului Județean stabilește traseele principale și secundare și programul de 
transport privind serviciul public de transport 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. 

Conform art. LI 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, s-a prelungit valabilitatea 
contractelor de delegare a serviciului public de transport persoane prin curse 
regulate până la data de 31.12.2022. 

Operatorii de transport SC SANCOM TRANS SRL și SC HORICĂ SRL, prin 
adresa nr. 18/30.05.2022 înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub 
nr.8933/2022, și adresa nr. 14 din 10.06.2022 înregistrată la Consiliul Județean 
Buzău sub nr. 9575/2022, solicită  modificarea capătului de linie de pe traseele cod 
109 Rm. Sărat – Buzău și cod 084 Rm. Sărat – Amara, din Autogara VALMAN TUR 
în Autogara TUC SA. 

 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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