R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

CONSILIUL LOCAL AL
C O M U N E I V A M A B U Z Ă U L U I
STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 52 din 26.05.2021
- privind aprobarea înființării traseului de transport public local de persoane în scop turistic, efectuat cu
mijloace de transport rutier specifice agrementului
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 26.05.2021;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către viceprimarul comunei Vama Buzăului, dl. Iager Alin,
referatul de aprobare al acestui proiect de hotărâre și văzând raportul întocmit de compartimentul de resort din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului;
Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu
modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare și ale
Ordinului A.N.R.S.C nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de acordare a autorizațiilor de
transport în domeniul serviciilor de transport public local;
Văzând solicitarea nr. 5/14.05.2021 provenită de la S.C. Ra&Ra Train Express S.R.L. și înregistrată la
Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 2595/14.05.2021, prin care se solicită eliberarea unei autorizații de
transport pentru circulația unui tren turistic marca Dotto Trains S.R.L. Italia, în scop turistic;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ,,d” și alin. (7), lit. ,,j”, lit. ,,n” și lit. ,,r”
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă înființarea traseului de transport public local de persoane în scop turistic pe ruta
Rezervația ,,Valea Zimbrilor – Vama Buzăului” – Cascada Urlătoarea și retur, efectuat de către S.C. Ra&Ra
Train Express S.R.L. cu mijloace de transport rutier specifice agrementului.
Art.2: Se aprobă modelul autorizației de transport conform Anexei ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3: Pentru fiecare mijloc de transport rutier specific agrementului, deținătorul legal al acestuia va
achita o taxă în valoare de 360 lei/lună.
Art.4: Viceprimarul comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.5: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al
comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului
Braşov, S.C. Ra&Ra Train Express S.R.L. şi se aduce la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sergiu Oliver BORCEA

- 13 consilieri în funcţie;
- 12 consilieri prezenţi;
- 12 voturi ,,pentru”.

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN

