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ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “BUZĂU-
MĂRĂCINENI”

-AGA-

HO T A R A R E
Privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public

local de persoane prin curse regulate pe traseele secundare de pe raza Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară “Buzău-Mărăcineni”

      Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău-Mărăcineni”,  judeţul Buzău,
întrunită în şedinţă ordinară;
       - expunerea de motive, prin care se propune aprobarea Regulamentului pentru
efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate pe traseele
secundare de pe raza Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău-
Mărăcineni”
       - raportul aparatului tehnic al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
“Buzău-Mărăcineni”;
         - prevederile Ordinului nr. 353/2007, privind aprobarea Normelor de aplicare
a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, emis de ministrul
internelor şi reformei administrative; 
       - prevederile Ordinului nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru
pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini – cadru al
serviciilor de transport public local – emis de ministrul transporturilor. 
      - prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu
modificările şi completările ulterioare; 
      - prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/ 2007, cu
modificările şi completările ulterioare; 
       În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) ,lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 14, art. 45, alin.
(1) şi art. 115, alin. 1, lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T A R A S T E:

      Art.1.- Se aprobă documentaţia de atribuire a contractului de delegare a
gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe
traseele secundare de pe raza Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău-
Mărăcineni”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



     Art.2.- Se aprobă componenţa comisiei de evaluare a ofertelor prezentate în
cadrul procedurii de licitaţie publică deschisă pentru atribuirea contractelor de
delegare a gestiunii serviciului de transport public local pe traseele secundare,
compusă din: 

- presedinte: Rosu Eugen;
- membru: Hoimoc Rodica;
- Secretar: Bratu Ionela.
- membru supleant:  Craciun Madalina Petronela; 
- membru supleant:  Neagu Mircea Florian;

Art.3.- Orice altă hotărâre contrară prezentei hotărâri se abrogă. 
Art.4.- Consiliul de administraţie  al  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
“Buzău-Mărăcineni”, prin intermediul aparatului tehnic, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri. 
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică la :

- Preşedintele A.D.I. BUZĂU-MĂRĂCINENI;
- Membrii A.D.I. BUZĂU-MĂRĂCINENI direct implicaţi;
- Aparatul tehnic şi executiv.

           Preşedinte,                                                                                        Secretar,
Fănică Bârlă                                                                     Constantin Dumitru 

05 august 2016,
Nr. 5

Prezenta Hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Adunării generale a 
Asociaţiei din data de 05.08.2016, cu unanimitate de voturi din totalul de 3 
membrii direct implicaţi .       
      


