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- privind aprobarea Studiului de oportunitate – etapa de extindere a serviciului public de 
transport persoane în unitățile administrativ – teritoriale membre ale Asociației Metropolitane 
pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov și a proiectului Actului adițional 
nr. 1 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători 

nr. 1/2018 
 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 30.09.2019; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către viceprimarul comunei Vama Buzăului, dl. 

Popica Ioan, referatul de aprobare al acestui proiect de hotărâre, raportul compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, precum și avizele comisiilor de 
specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 

Având în vedere prevederile art. 8, alin. (3), lit. ,,d”, art. 10, alin. (5), art. 24, art. 27, art. 28, art. 
29, alin. (2), alin. (10), alin. (11), art. 30, alin. (5) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4 din Legea nr. 92/2007 a 
serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) 
nr.1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie privind serviciile publice de 
transport feroviar şi rutier de călători, ale Ordinului nr. 272 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea 
Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public 
local de persoane şi ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 
66/25.07.2019 privind aprobarea acordării mandatului special Asociației Metropolitane pentru 
Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov pentru delegarea gestiunii serviciului de transport 
public local de călători prin curse regulate, pentru elaborarea proiectului de contract/ act adițional de 
contract de delegare a gestiunii serviciului pentru zona teritorială de competenţă a UAT membre de la 
care a primit mandat special, pentru elaborarea regulamentului serviciului, a caietului de sarcini şi a 
studiului de oportunitate; 

Luând în considerare Hotărârea nr. 7/2018 a Adunării Generale a membrilor Asociaţia 
Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, prin care s-a aprobat Studiul 
de oportunitate privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de transport public local de 
călători prin curse regulate la nivelul unităţilor administrativ teritoriale membre; 

Cunoscând prevederile Cap. 1. pct. 1.1. din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de 
Transport Public Local de Călatori Nr. 1/20.12.2018 privind posibilitatea extinderii acestui serviciu şi 
pentru alte unităţi administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei; 

Având în vedere prevederile art. 87, alin. (5), art. 89, art. 90, art. 91, art. 106, alin. (3), art. 129, 
alin. (1), alin. (2), lit. ,,b”, lit. ,,d” şi lit. ,,e” și alin. (7), lit. ,,i” şi lit. ,,n”, art. 154, alin. (1) și alin. (2), 
art. 196, alin.(1) şi art. 243 alin. (1), lit. ,,a”  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 Studiul de oportunitate – etapa de extindere a serviciului public de transport 
persoane în unitățile administrativ – teritoriale membre ale Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare 
Durabilă a Transportului Public Brașov, privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de transport 
public local de călători prin curse regulate la nivelul unităţilor administrativ teritoriale membre ale 
Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, conform Anexei nr. 
1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2: Se aprobă gestiunea directă ca modalitate de gestiune a serviciului de transport public local 
de călători prin curse regulate în  Comuna Vama Buzăului. 

Art. 3: Se aprobă proiectul Actului adițional nr. 1 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului 
de Transport Public Local de Călători nr. 1/2018, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre şi atribuirea directă a acestuia de către Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare 
Durabilă a Transportului Public Brașov către operatorul de transport Societatea R.A.T. Brașov. 

Art. 4: Se aprobă punerea la dispoziţia operatorului de transport, Societatea R.A.T. Brașov, a 
bunurilor ce compun sistemul de utilităţi publice aferent structurii tehnico-edilitare a Comunei Vama 
Buzăului utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciului de transport public local de călători prin curse 
regulate în Comuna Vama Buzăului identificate în Procesul - verbal de predare-primire, care constituie 
Anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5:  Se mandatează Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public 
Brașov ca în numele şi pe seama Comunei Vama Buzăului, să exercite atribuţiile de autoritate tutelară, 
conform regulilor de guvernanţă corporativă, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art. 6: Se împuterniceşte Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului 
Public Brașov, prin reprezentantul legal să semneze în numele și pe seama Comunei Vama Buzăului, 
Actul adițional nr. 1 al contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători 
prin curse regulate nr. 1/2018, prin atribuire directă, ce se va încheia cu Societatea R.A.T. Brașov. 

Art. 7: Primarul Comunei Vama Buzăului, Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a 
Transportului Public Brașov şi Societatea R.A.T. Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri. 

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevazut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, 
Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, Biroului Buget – 
contabilitate, Taxe şi impozite, Colectare creanţe, Patrimoniu şi se aduce la cunoştinţă publică. 
 

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                         Ionel ZAHARIE                                          Contrasemnează pentru legalitate, 
                  SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                   Adrian Constantin GĂITAN 
 
 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 13 consilieri prezenţi; 
- 13 voturi ,,pentru”. 


