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

HOTĂRÂREA
-

nr. 116 din 28.09.2018
privind identificarea și adoptarea unor soluții privind transportul public de călători la nivelul comunei
Vama Buzăului

Consiliul local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2018;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, văzând raportul
compartimentului de specialitate, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,d” coroborate cu prevederile art. 36, alin. (6), lit. ,,a”, pct.
14 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale
art. 21, lit. ,,l” din Legea nr. 195/2006 a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare faptul că actualul program de transport public județean prin curse regulate are
valabilitatea până la data de 30.06.2019;
Cunoscând prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și
completările ulterioare și ale Ordinului nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere faptul că, în scurt timp, Comuna Vama Buzăuluiva fi atestată prin Hotărâre de Guvern ca
sațiune turistică de interes local, precum și numărul de turiști în creștere de la an la an care vizitează comuna Vama
Buzăului, conjugat cu interesul autorităților administrației publice locale de a atrage cât mai mulți turiști în comuna
Vama Buzăului;
În temeiul art. 45, alin. (1) și alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1: Se aprobă întocmirea unui studiu în vederea identificării necesităților reale de transport ale locuitorilor
comunei Vama Buzăului, studiu în cadrul căruia se va avea în vedere și fluxul de turiști, în creștere de la an la an, ce
vizitează comuna Vama Buzăului.
Art.2: Se aprobă identificarea unor propuneri privind:
a. programul de transport public județean de persoane aferent comunei Vama Buzăului, respectiv;
- orele de plecare și orele de sosire a curselor;
- stațiile de călători, capetele de linie;
- capacitatea de transport pentru fiecare cursă;
- traseele curselor, ș.a..
b. modalitatea de efectuare a transportului public aferent comunei Vama Buzăului;
c.operatorul de transport rutier;
d. oportunitatea aderării Comunei Vama Buzăului la Asociația Metropolitană pentru Dezvoltarea Durabilă a
Transportului Public Brașov;
e.alte propuneri.
Art.3: Având în vedere cele menționate la art. 1 și la art. 2, se va înainta Consiliului Local al comunei Vama
Buzăului o propunere de adoptare a unei soluții privind transportul public județean de persoane aferent comunei
Vama Buzăului.
Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Viceprimarul comunei Vama Buzăului.
Art.5: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului Braşov şi se aduce la
cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ciprian Alexandru NEAGOVICI
Avizează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN
- 13 consilieri în funcţie;
- 13 consilieri prezenţi;
- 13 voturi ,,pentru”.

