
R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 
CONSILIUL LOCAL 

      PROIECT 
H O T A R A R  E 

privind aprobarea tarifelor de călătorie propuse pentru serviciul de transport 
public de persoane efectuat cu autobuzele Societății Comerciale TRANS BUS 

S.A.  BUZĂU pe teritoriul comunei Săpoca, județul Buzău 

 
 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -expunerea de motive a primarului comunei, inregistrata sub nr.45/2018; 
 -raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr. 46/2018; 
 -raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de 
specialitate al primarului inregistrat sub nr. 47/2018; 
 - H.C.L. Săpoca nr. 25/2012 privind aprobarea aderării comunei Săpoca, 
județul Buzău în calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară în domeniul transportului public local de călători Buzău- 
Mărăcineni; 
 - Hotărârea Adunării Generale a asociaților  ADI BUZĂU – MĂRĂCINENI nr. 
38/2017 de supunere în dezbatere publică de către consiliile locale ale UAT-urilor 
member în ADI Buzău - Mărăineni , a propunerilor operatorului regional SC 
TRANS BUS S.A. de modficare a tarifelor, valoarea biletelor, abonamentelor și 
modului de acordare de facilitate pentru diferite categorii sociale beneficiare ale 
transportului public de pe raza de competență a ADI Buzău –Mărăineni; 
 - documentația întocmită de SC TRANS BUS S.A. înregistrată sub nr. 

96/08.01.2018; 
 In temeiul art.45 alin.(2) din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T A R A S T E : 
 
 Art.1.-Se aprobă tarifele de călătorie propuse pentru serviciul de transport 
public de persoane efectuat cu autobuzele Societății Comerciale TRANS BUS S.A.  
BUZĂU pe teritoriul comunei Săpoca, județul Buzău, conform anexei nr. 2 la 
memoriul justificativ cu privire la modificara prețurilor pentru titlurile de călătorie, 
care constituie anexă la prezenta hotărâre. 

Art.2.-.Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri, cu sprijinul compartimentului financiar contabil iar secretarul comunei o 
va comunica persoanelor instituțiilor si autoritatilor interesate. 
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