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 HOTĂRÂREA 
              nr. 5 din 31.01.2020 

- privind stabilirea modului (procentului) de împărțire a compensației pentru linia de transport public local 
de călători 540 Brașov – Vama Buzăului, operate de către societatea RAT Brașov S.A. 

 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.01.2020; 
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; 

Văzând adresa nr. 139/22.01.2020 a Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public 
Brașov și înregistrată la Primăria comunei Vama Buzăului sub nr. 365/22.01.2020; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; ale art. 17 alin. (1) lit. ,,n” din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport 
persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 328/2018, cu 
modificările și completările ulterioare; Ordonanței de Urgență nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul transportului de persoane; ale art. 20 alin (1) lit. d) din Legea 273/2006 privind finanțele publice 
locale cu modificările și completările ulterioare; precum și ale 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; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. ,,d”, alin. (7), lit. ,,n”, art. 139, alin. (1) și alin. (3), art. 140, 
alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. ,,a” şi art. 243, alin. (1), lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

Art.1: Se stabilește modul (procentul) de împărțire a compensației pentru linia de transport public local de călători 
540 Brașov – Vama Buzăului, operate de către societatea RAT Brașov S.A., astfel: 

 Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vama Buzăului – 50%; 
 Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Teliu – 45%; 
 Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Prejmer – 5%. 

  
Art.2: Primarul Comunei Vama Buzăului, în calitate de ordonator principal de credite, prin Biroul Buget – 

contabilitate, Taxe şi impozite, Colectare creanţe, Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 

 
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în 

termenul prevazut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, Asociației 
Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, Comunei Teliu, Comunei Prejmer, Biroului 
Buget – contabilitate, Taxe şi impozite, Colectare creanţe, Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Vama Buzăului şi se aduce la cunoştinţă publică. 

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


