ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

norAnAne

privind inlocuirea autovehiculului nominalizat pentru cursa
regulati specialS pe traseul Sirbegti (comuna vintilS vodi)BuzHu gi retur, operatorului de transport rutier TRANS
EXPERT SLANIC 94 SRL

Consiliul Judetean BuzEu;
Av6nd in vedere:
expunerea de motive a Vicepregedintelui Consiliului Judetean Buz5u

-

-

nr. 1L773/tL.08.20L7;
raportul de specialitate al Biroului de transport public din cadrul
Directiei pentru administrarea patrimoniului gi investitii, Tnregistrat
sub nr. 10996 din 08.08.20L7 privind propunerea de inlocuire a
autovehiculului nominalizat pentru cursa regulat5 specialS pe
traseul Sirbegti (comuna VintilS VodE)-Buzbu, operatorului de
transport rutier TRANS EXPERT SLANIC 94 SRL,cod fiscal
35978659;
avizul de legalitate al Secretarului jude[ului Buz5u dat pe proiectul
de hot516re;
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judefean BuzEu
anexate la hot5rAre;
solicitarea operatorului de transport rutier TRANS EXPERT SlAt\IC
94 SRL inregistrat6 la Consiliul Judelean Buz5u sub nr. 9406 din
06.07 .20L7;
prevederile art.31 alin.(1) gi alin.(11) din Ordinul Ministrului
internelor gi reformei administrative nr. 353/2007,pentru aprobarea
Normelor de aplicare a Legii nr.92/2007 modificat prin Ordinul
Ministrului administratiei gi internelor nr. LB2/2071;
prevederile art.5 gi art.l7 alin.(1) lit. ,,p" din Legea nr. 92/2007
privind serviciile de transport public local, modificatd prin Legea

nr. L6312011,
prevederile art.23 din Regulamentul pentru efectuarea serviciului de
transport public judefean de persoane prin curse regulate speciale
in judelul Buz5u, aprobat prin Hot5rdrea Consiliului Judetean Buzbu
nr.35 din 28 februarie 20t3,

tn temeiul art. 91, alin. (1) lit. ,,f" gi art. 97 din Legea nr. 2t5/2OOl

privind administra$ia public5 localS, republicat5, cu modificdrile gi complet5rile
ulterioare

r

u

v

HOTARA$TE:

Art. 1. Se aprobE Tnlocuirea autovehiculului nominalizat pentru cursa
regulatd specialS pe traseul STrbegti (comuna VintilS VodE)-Buzbu 9i retur,
operatorului de transport rutier TRANS EXPERT SLANIC 94 SRL, cod fiscal
3s978659.

Art. 2. Directia pentru administrarea patrimoniului gi investilii

-

de transport public,va aduce la indeplinire prevederile prezentei hot5rdri.

Biroul

Art. 3.

Secretarul judetului BuzEu va asigura publicarea prezentei
hotbr6ri pe site-ul Consiliului Judelean BuzEu gi in Monitorul oficial al judelului
Buz5u gi o va comunica instituliilor gi persoanelor juridice interesate.

PRE9EE)INTE,

OIL NEAGU

CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI.LAU

RE

NTIU GAVRILA

Nr. 211
BUZAU, SL AUGUST 2OL7
Hotir6rea a fost adoptati cu 31 voturi ,,F€htru", - voturi ,,impotrivd",
- ablineri de cei 32 consilieri judeteni prezen[i.
(Domnul consilier judelean BirlS Marian nu participE la vot fiind sub incidenla
art. 46 alin. (1) coroborat cu art. 98 din Legea nr.2t512001).

coNsrLruL JUDETEAN BuzAu
VICEPRE$EDINTE

Nr.

J//Ll-l tUq-zot7
EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hot5r6ire privind inlocuirea
autovehiculului nominalizat pentru cursa regulat5
speciali pe traseul Sirbegti (comuna Vintili Vodi) Buzdu gi retur operatorului de transport rutier
TRANs ixprnl slArur c s4 sRL
ModificSrile

aduse Legii nr. 92/2007 prin Legea nr.163/2O7L

gi

Ordinului ministrului internelor gi reformei administrative nr.353/2007 prin
Ordinul ministrului administra[iei gi internelor nr. 182/2071, acte normative

reglementeazd serviciile de transport public local, du stabilit in
competenta Consiliului Judefean atribuirea licentelor de traseu pentru
efectuarea transportului public judetearr de persoane prin curse regulate

ce

speciale,

Prin proiectul de hotirdre initiat se propune, in baza raportului de
specialitate al Biroului de transport public nr. 10996 din 08,08.2017,

inlocuirea autovehiculului nominalizat pentru cursa regulati specialS pe
traseul Sirbegti (comuna VintilS VodE) - Buziu, operator de transport rutier
TRANS EXPERT SLANIC SRL, COd fiSCAI 35978659.

Propun adoptarea proiectului de hotSr6re in forma prezentat5.

VICEPRE$EDINTE,

ADRIAN ROBERT

/e

. PETRE

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DIRECTIA PENTRU ADMINISTRAREA
PATRIMONIULUI $I INVESTITII
BIROUL DE TRANSPORT PUBLIC

Nr, 10996/08.08.}OLG

RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de inlocuire a autovehiculului nominalizat
pentru cursa regulatS speciald pe traseul Sirbegti (comuna Vintild
Vodd)-Buzdu gi retur/ operatorului de transport rutier
TRANS EXPERT SLANIC 94 SRL

Operatorul de transport rutier TRANS EXPERT SLANIC 94
SRL, cu sediul in comuna MinzHlegti sat Jghiab, judetul Buz5u, cod
fiscal 35978659, posesor al licen[ei de traseu pentru servicii de
transport public jude[ean de persoane prin curse regulate speciale
pe traseul Sirbegti (comuna Vintild Vodd) - Buzdu, seria LT nr. L52,

la Consiliul Judelean Buzbu, cererea nr. 9406 din
06.07.20L7 prin care solicit5 inlocuirea autovehicului nominalizat
pentru efectuarea traseului, nr. de inmatriculare BZ-L}-CXZ,

a

depus

autobuz, cu autovehiculul avdnd nr. de inmatriculare BZ-A7 -CXZ,
autobuz, nt. de identificare WD8970247 1L264792.

tn

suslinerea cererii solicitantul

a

depus urm5toarele

docu mente:

-lista cu autovehiculul propus pentru efectuarea traseului gi
capacitatea de transport a acestuia, respectiv cartea de identitate,
certificat de inmatriculare, certificat de clasificare;
-copia conformb pentru transportul international de persoane
cu autocarul sau autobuzul contra cost in numele unui ter[, pentru
autovehiculul propus a fi utilizat;

Autoritatea Rutierd RomSni A. R. R. Agenlia TeritorialS
Buz5u a transmis prin scrisoarea nr. 2LL4 din 08.08.2AL7 avizul
inlocuirii autobuzului nominalizat in caietul de sarcini al licenlei de
traseu seria LT n r.L52, Strbegti (com.VintilS VodH)-Buz5u.

AvSnd in vedere prevederile art.6 lit. a) din Caietul de
sarcini cadru al serviciilor de transport public local aprobat prin

r.972/2007 , precum 9i
prevederile art.23 din Regulamentul pentru efectuarea serviciului
de transport public jude[ean de persoane prin curse regulate
speciale in judelul Buzbu, aprobat prin Hot516rea Consiliului
Judelean BuzEu nr.35 din 2B februarie 2AL3, propunem inlocuirea
autovehiculului nominalizat ln caietul de sarcini aferent licen[ei de

Ordinul ministrului transportului

n

traseu seria LT Nr. L52, nr. de inmatriculare BZ-L}-CXZ,
autovehiculul avdnd nr. de inmatriculare BZ-A7 -CXZ, nr
identifi

ca

re
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