
R O M A N I A 

 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA COSTESTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea tarifelor de călătorie propuse pentru serviciul de transport public de 
persoane efectuat cu mijloacele de transport ale  S.C. Trans Bus S.A. Buzău pe teritoriul 

comunei Costeși, județul Buzău 
 

Avand in vedere: 
 Consiliul local al comunei Costesti, judetul Buzau; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Costești înregistrat cu numărul 7339/29.12.2020; 
- raportul de specialitate nr. 7340/29.12.2020 al inspectorului din cadrul Compartimentului 
Secretariat, Registru Agricol, Stare Civilă; 
-adresa nr. 445/2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău-Mărăcineni prin care 
sunt propuse tarifele operatorului regional S. C Trans Bus S.A. Buzău referitoare la valoarea 
biletelor si abonamentelor care vor fi practicate în transportul public de pe raza raza de 
competență a A.D.I. Buzău-Mărăcineni pe teritoriul comunei Costești; 
-Hotărârea nr. 4/2019 privind aderarea comunei Costești, județul Buzău în calitate de membru 
asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău-Mărăcineni”; 
-prevederile art. 8, alin. (3), lit. k) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; 
-prevderile art. 17, alin. (1), lit. m), art. 18, alin. (1), lit. b) și art. 43 din Legea nr. 92/2007 a 
serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 
-prevederile art. 20 și art. 22, alin. (1) din Ordinul nr. 272/2007 privind aprobarea Normelor-
cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public 
local de persoane; 
-în baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. f) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
- În conformitate cu prevederile art. 18, lit. b) şi art. 43 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile 
de transport local, cu modificările şi completările ulterioare, 
-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costești; 
-în temeiul prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, republicată, 
 



 
 
 
 

În temeiul art. 139, alin. (1), art. 196, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările 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 prin curse regulate cu mijloace de transport ale S.C. Trans Bus S.A. Buzău pe 
teritoriul comunei Costești, județul Buzău, potrivit Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește 
primarul comunei Costești, județul Buzău. 

Art. 3. Secretarul general al comunei va comunica celor in drept prezenta hotarare. 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Costești, în şedinţa ordinară 
din 28.01.2021 cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 cu modificările şi 
completările ulterioare, cu un număr de 7    voturi pentru,   -  vot împotrivă,   6  abţinere, 
din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi  13     consilieri prezenţi la şedinţă.  
	



	

ANEXA Nr. 1 

Cu tarifele de călătorie propuse pentru serviciul de transport public de persoane efectuat 
cu mijloace de transport ale S.C TRANS BUS S.A. Buzău pe teritoriul comunei Costești, 

județul Buzău 

 

 

 Titlu tarifar SPĂTARU COSTEȘTI VALABILITATE 

1 Bilet pentru o călătorie 3 3,5 Pe un traseu 
2 Bilet între stații 2 2 Pe raza UAT Costești 
3 Abonamente lunare pentru 

populație 
90 95 Pe un traseu 

4 Abonamente ½ lună pentru 
populație 

50 55 Pe un traseu 

5 Abonamente lunare pentru 
populație 

115 120 Pe toate traseele 

6 Abonamente ½ lună pentru 
populație 

60 65 Pe toate traseele 

7 Abonamente lunare pentru 
populație 

100 110 Pe două trasee 

8 Abonamente ½ lună pentru 
populație 

55 60 Pe două trasee 

9 Abonamente lunare elevi și 
studenți 

50 55 Pe un traseu 

10 Abonamente lunare elevi și 
studenți 

80 85 Pe toate traseele 

11 Abonamente ½ luna elevi și 
studenți 

27 31  Pe un traseu 

12 Abonamente ½ luna elevi și 
studenți 

42 45 Pe toate traseele 

 

Președinte de ședință 

Chivu Viorel 


