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    HOTĂRÂREA 
              nr. 22 din 28.02.2020 

 
           - privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al comunei Vama Buzăului nr. 138 din 

18.12.2019 - privind aprobarea acordării unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijlocele de 
transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A., pe raza teritorial 

administrativă a Comunei Vama Buzăului 
 
 

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.02.2020, 
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, referatul de aprobare al 

acestui proiect de hotărâre, raportul compartimentului de specialitate 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 Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; ale art. 17 alin. (1) lit. i) şi lit. o) și art. 42 alin. (2) 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; ale art. 23 art. 84 și art. 105 alin. 2 lit. e), art. 205 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a 
educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 51 din Legea nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 6 lit. b) din Legea 
nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 5 lit. k) din Legea nr. 
341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta 
muncitorească anticomunistă de la Brașov din Noiembrie 1987, cu modificările și completările ulterioare; ale 
art. 16 lit. b) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și 
văduvele de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 11 lit. c), art. 12, art. 13 alin. 
(3) din Hotărârea de Guvern nr. 1.364/2006 pentru aprobarea drepturilor și obligațiilor donatorilor de sânge; 
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. 97 din 30.09.2019 - 
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; 

În conformitate cu prevederile art. 59 și art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7), lit. n), art. 139 alin. (1), 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 aprobă modificarea și completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama 

Buzăului, care va avea următorul cuprins: 
,, Art.1: (1)Începând cu data prezentei, preşcolarii cu vârsta de peste 5 ani din învăţământul preşcolar 

şi elevii din învăţământul obligatoriu, profesional şi liceal acreditat/autorizat, domiciliați în comuna Vama 
Buzăului, beneficiază pe tot parcursul anului calendaristic de „Abonamente lunare pe Linia 540 Vama 
Buzăului - Brașov” reduse cu 50% pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către 
societatea RATBV S.A., pe linia Vama Buzăului – Brașov și retur,  conform Anexei nr. 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

              (2) Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o 
măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutela, beneficiază de gratuitate pentru toate categoriile de 
transport prevăzute la alin. (1), pe tot parcursul anului calendaristic”.  

 
Art.2: Se aprobă modificarea și completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Vama 

Buzăului, care va avea următorul cuprins: 
,,Art.2: (1) Începând cu data prezentei, studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă din 

instituţiile de învăţământ superior acreditate de pe Linia 540, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază în 
timpul anului universitar de „Abonamente lunare pe Linia 540 Brașov – Vama Buzăului” și retur  reduse cu 
50% conform Planului tarifar aprobat, pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către 
societatea RATBV S.A., pe Linia 540 Vama Buzăului – Brașov și retur, conform Anexei nr. 2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

            (2) Studenții orfani sau proveniți din casele de copii, beneficiază de gratuitate pentru toate 
categoriile de transport prevăzute la alin. (1), pe tot parcursul anului universitar”. 

Art.3: Primarul comunei Vama Buzăului prin Biroul buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare 
creanţe, patrimoniu asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 
comunei Vama Buzăului, 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, 
              Constantin Sebastian BULARCA 
                                                                                                   Contrasemnează pentru legalitate, 
                      SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                      Adrian Constantin GĂITAN 
 

 
- 13 consilieri în funcţie; 
- 13 consilieri prezenţi; 
- 13 voturi ,,pentru”. 


