
Pag.1 din 1 
 

 

 

 

Hotărârea nr. … din 20.03.2018 

 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 

 Intercomunitară Buzău-Mărăcineni 
 

Adunarea Generală a membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău-

Mărăcineni, legal constituită în ședința de lucru în data de 20.03.2018, din asociații: 

- U.A.T. Buzău (Municipiul Buzău) - C.L. Buzău - prin împuternicit al C.L., primarul în 

funcție Constantin Toma  ,  

- U.A.T. Mărăcineni (Comuna Mărăcineni) – C.L. Mărăcineni prin împuternicit al C.L., 

primarul în funcție Victor Potoceanu ,  

- U.A.T. Săpoca (Comuna Săpoca) – C.L. Săpoca prin împuternicit al C.L., viceprimarul cu 

atribuțiuni de primar Ion Ilie. 

- U.A.T. Vadu Pașii (Comuna Vadu Pașii) – C.L. Vadu Pașii prin împuternicit al C.L., 

primarul în funcție Gheorghe Firon. 

La ședința de lucru din data de 20.03.2018 au fost prezenți următorii asociați: 

- U.A.T. Buzău (Municipiul Buzău) - C.L. Buzău , 

- U.A.T. Mărăcineni (Comuna Mărăcineni) – C.L. Mărăcineni ,  

- U.A.T. Săpoca (Comuna Săpoca) – C.L. Săpoca, 

- U.A.T. Vadu Pașii – C.L. Vadu Pașii. 
HOTĂRÂRE 

Art.1 Programul de transport public al operatorului regional   S.C. Trans Bus S.A., în 

zilele de sărbători legale, este următorul: 

a.) pentru sărbătorile legale programul va fi similar celui din zilele de sâmbătă și 

duminică, cu efectuarea traseelor 110, 111, 112, 113, 115, 116 și 117(zone) ca în zilele 

lucrătoare întrucât unele societăți comerciale continuă să își desfășoare activitatea. 

b) în perioada de 07-08.04.2018 programul operatorului va fi prelungit pe traseele 3b, 

5b, 6 și 8, între orele 21:00-04:00, pe data de 08.04.2018 transportatorul nu va desfășura 

nicio activitate, iar în 09.04.2018 se va aplica programul de transport stabilit pentru zilele 

de sâmbătă și duminică.    

c.) în data de 24.12.2018 operatorul va efectua programul de transport stabilit pentru 

zilele de sâmbătă și duminică doar pe durata schimbului 1 al S.C. Trans Bus S.A.,   

d.) în data de 25.12.2018 va fi zi liberă, transportatorul nu va desfășura nicio activitate. 

e.) pentru data de 26.12.2018 operatorul va aplica programul de transport stabilit pentru 

zilele de sâmbătă și duminică. 

f.) în data de 31.12.2018 se va efectua programul de transport stabilit pentru zilele de 

sâmbătă și duminică doar pe durata schimbului 1 al S.C. Trans Bus S.A.  

g.) data de 01.01.2019 va fi zi liberă, transportatorul nu va desfășura nicio activitate. 

h.) pentru data de 02.01.2019 operatorul va aplica programul de transport stabilit pentru 

zilele de sâmbătă și duminică. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica Consiliilor Locale a UAT-urilor membre ale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău-Mărăcineni, operatorului regional SC 

Adresa: mun. Buzău, str. Unirii, nr. 163, parter, cam. 3,jud. Buzău, 

               Romania. cod 120191, CUI: 27111280 

Nr. 20 / 07.05.2010  de la Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor 

de pe lângă Tribunalul Buzău. 

    Tel:  0238 709 098 
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Trans Bus SA și a celor interesați interesați prin grija directorului executiv al A.D.I. dl. 

Pascu Adrian. 

Semnează: 

- Prin împuternicit al C.L. Buzău, primarul în funcție al mun. Buzău Constantin Toma  

- Prin împuternicit al C.L. Mărăcineni, primarul în funcție al com. Mărăcineni Victor 

Potoceanu 

- Prin împuternicit al C.L. Săpoca, viceprimarul cu atribuțiuni de primar al com. 

Săpoca Ion Ilie  

- Prin împuternicit al C.L. Vadu Pașii, primarul în funcție al com. Vadu Pașii Gheorghe 

Firon  


