
         

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 

 HOTĂRÂRE  
privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu și a tarifelor 

de călătorie la bilete și abonamente pe traseele județene  
cod 080 Buzău Autogara Sud – Vintileanca și 

cod 082 Buzău Autogara Sud – Clondiru 

 
Consiliul Judeţean Buzău 
Având în vedere:  

− referatul vicepreședintelui Consiliului Județean Buzău – domnul Adrian-
Robert Petre de inițiere a proiectului de hotărâre, înregistrat sub  
nr. 11814 / 2022;  

− raportul Direcției pentru administrarea patrimoniului și investiții înregistrat 
sub nr. 11815 / 2022; 

− raportul final al procedurii de achiziţie publică - negociere fără invitaţie 
prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare pentru atribuirea 
contractelor sectoriale – pentru atribuirea Contractului de delegare a 
gestiunii de servicii de transport public rutier de persoane prin curse 
regulate pe traseele judeţene: traseu cod 080  Buzău Autogara Sud – 
Vintileanca; traseu cod 082 Buzău  Autogara Sud – Clondiru, înregistrat 
sub nr.12053 / 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; 

− 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 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. „m” și lit. „p” din Legea nr. 92/2007 a 
serviciilor 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 atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea 
serviciului public de transport de persoane prin curse regulate operatorului de 
transport SC SAVTRANS SRL pe următoarele trasee: 

- cod 080 Buzău Autogara Sud – Vintileanca; 
- cod 082 Buzău Autogara Sud – Clondiru. 

Art. 2. Se aprobă tarifele de călătorie la bilete și abonamente pe 
următoarele trasee efectuate de operatorul de transport SC SAVTRANS SRL: 

- cod 080 Buzău Autogara Sud – Vintileanca; 
- cod 082 Buzău Autogara Sud – Clondiru. 

Art. 3. (1) Tarifele de călătorie la bilete și abonamente aprobate la 
articolul 2 sunt pevăzute în anexele nr. 1 – 2. 

     (2) Anexele nr. 1 – 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 4. Anexele nr. 55 și 56 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău  
nr. 24/2021 se modifică conform prezentei hotărâri. 

Art. 5. Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții prin Biroul 
de transport va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 6. 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. 177 
BUZĂU, 28 IULIE 2022 

Hotărârea a fost adoptată cu 30 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). 
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Buzău Autogara Sud 0 X x 4 5 7 9 10

Buzău str. Independenţei 1,4 X x 4 5 7 9 10

Popas Merei 10 130 4 4 3 4 6 7

Ulmeni 5,1 160 5 5 3 3 5 6

Istriţa jos 6,9 160 7 7 4 3 3 4

Găgeni 4,4 190 9 9 6 5 3 3

Vintileanca 4,1 200 10 10 7 6 4 3

* Abonamentele acoperă numărul de călătorii (dus și întors) egal cu numărul de zile lucrătoare din lună (medie 21 de zile lucrătoare)
NOTA: Tarifele de călătorie includ TVA

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului 
Județean Buzău nr. 177/28.07.2022

TARIFE DE CĂLĂTORIE - BILETE ȘI ABONAMENTE, PRACTICATE PE TRASEUL COD 080 
BUZĂU AUTOGARA SUD - VINTILEANCA DE OPERATORUL DE TRANSPORT SC SAVTRANS SRL

TARIFE DE CĂLĂTORIE                         
(LEI)

KM ABONAMENTE

BILETE DE CĂLĂTORIE
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Buzău Autogara Sud 0 X X 4 5 8 8 9 10

Buzău inters. str. Independenţei 1,4 X X 4 5 8 8 9 10

Popas Merei 10.0 130 4 4 5 6 6 8 9

Ulmeni 5,1 160 5 5 5 6 6 8 9

Vîlcele 0,8 190 8 8 6 6 5 6 7

Şarînga ramificaţie 0,6 190 8 8 6 6 5 5 6

Pietroasele ramificaţie 2,2 200 9 9 8 8 6 5 5

Clondiru 2,4 220 10 10 9 9 7 6 5

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

TARIFE DE CĂLĂTORIE - BILETE ȘI ABONAMENTE , PRACTICATE PE TRASEUL COD 082 

Anexa nr. 2  la Hotărârea Consiliului 
Județean Buzău nr.177/28.07.2022

TARIFE DE CĂLĂTORIE                                          
(LEI)

Km ABONAMENTE

BILETE DE CĂLĂTORIE

BUZĂU AUTOGARA SUD - CLONDIRU DE OPERATORUL DE TRANSPORT SC SAVTRANS SRL



 

 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
         VICEPREŞEDINTE  
     Nr. 11814/18.07.2022 
 

 
 

REFERAT 
la  proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii licențelor 
de traseu și a tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe 

traseele județene cod 080 Buzău Autogara Sud – Vintileanca și 
cod 082 Buzău Autogara Sud – Clondiru 

 
 
 Conform prevederilor art. 17, alin. (1), lit. „p” coroborat cu art. 37,  
alin. (9) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport persoane în unitățile 
administrativ-teritoriale, Consiliul Județean are atribuția de a aproba eliberarea 
licențelor de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport de persoane 
prin curse regulate. 
       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 are atribuția de stabilire a tarifelor de călătorie 
pentru serviciul public de transport județean. 

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

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 
 

ADRIAN-ROBERT PETRE 
 

 

 

 



 

 
 
    CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
DIRECŢIA PENTRU ADMINISTRAREA  
  PATRIMONIULUI ȘI INVESTIȚII 
        Nr. 11815/18.07.2022                            

 
 
 

RAPORT  
la  proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii licențelor 
de traseu și a tarifelor de călătorie la bilete și abonamente pe 

traseele județene cod 080 Buzău Autogara Sud – Vintileanca și 
cod 082 Buzău Autogara Sud – Clondiru 

 
 

Conform prevederilor art. 17, alin. (1), lit. „p” coroborat cu art. 37,  
alin. (9) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport persoane în unitățile 
administrativ-teritoriale, Consiliul Județean are atribuția de a aproba eliberarea 
licențelor de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport de persoane 
prin curse regulate. 

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 are atribuția de stabilire, ajustare și modificare a 
tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport județean. 
       Având în vedere cele prezentate corelat cu faptul că este în curs  procedura 
de achiziţie publică - negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură 
concurenţială de ofertare pentru atribuirea contractelor sectoriale – pentru 
atribuirea Contractului de delegare a gestiunii de servicii de transport public 
rutier de persoane prin curse regulate pe traseele judeţene: traseu cod 080  
Buzău Autogara Sud – Vintileanca; traseu cod 082 Buzău  Autogara Sud – 
Clondiru, proiectul de hotărâre se va completa cu operatorul de transport 
desemnat căștigător și se va anexa raportul final al procedurii. 

 

 

   Director Executiv,       Șef Birou Transport, 
     PETRE IULIAN         POPESCU ROMEO 
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