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- privind aprobarea amplasării unui număr de 5 automate pentru eliberarea tichetelor de călătorie 

aferente transportului public de persoane efectuat prin curse regulate de către  RAT Brașov S.A. 

 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 

Întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.07.2020; 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei Vama Buzăului, dl. Tiberiu Nicolae 

CHIRILAŞ, referatul de aprobare al acestui proiect de hotărâre, raportul compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 

1, nr. 2 şi nr. 3; 

Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 66 din 25.07.2019-

privind aprobarea acordării mandatului special Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a 

Transportului Public Brașov pentru delegarea gestiunii  serviciului public de transport persoane în unitatea 

administrativ-teritorială Comuna Vama Buzăului și ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului 

nr. 137 din 18.12.2019 - privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public local de călători nr. 1/20.12.2018; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în 

unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu  prevederile art. 129, alin. (2), lit. ,,b” și lit. ,,d” și alin. (4), lit. ,,a” din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139, alin. (1) și alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1: Se aprobă amplasarea unui număr de 5 automate pentru eliberarea tichetelor de călătorie aferente 

transportului public de persoane efectuat prin curse regulate de către  RAT Brașov S.A.. 

         

 Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 

Vama Buzăului – dl. Tiberiu Nicolae CHIRILAŞ. 

 

Art.3: 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, 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, 

               Crinuța Camelia CHIRILAȘ                                           Contrasemnează pentru legalitate, 

                            SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  

                                                                                                             Adrian Constantin GĂITAN 

 
- 13 consilieri în funcţie; 

- 13 consilieri prezenţi; 

- 13 voturi ,,pentru”. 


