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 HOTĂRÂREA NR. 12/28.01.2022  

privind repartizarea costurilor generate de activitatea de transport public între bugetele 
UAT-urilor ce împart același traseu 

 
Consiliul local al comunei Cristian întrunit în sedință ordinară în data de 28.01.2022; 
Analizând temeiurile juridice: 

a) art.6, paragraful (1) din Carta Europeană a Autonomiei Locale ratificată prin Legea nr. 
199/1997; 
b) art. 1, alin. (5), art. 120, art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

c) art. 7, alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 

d) art.2, alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

e) art. 2, alin. (2), art. 40-57 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative aprobate, cu modificările și completările ulterioare; 

f) art. 87, alin.(5), art.89, art.90, art.91, art.106 alin.(3), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), d) şi e), 
alin. (7) lit.i) şi lit. n),154 alin.(1), alin.(2) şi art. 243, alin .(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență 
nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
g) legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-
teritoriale cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate şi completate 
prin Legea nr. 328/2018;  
h) legea nr. 51/2006 republicată, a serviciilor comunitare de utilităţi publice,  cu modificările 
şi completările ulterioare;  
i) Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 
octombrie privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători;  
j) Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători Nr. 
1/20.12.2018, încheiat între Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a 
Transportului Public Brașov, în numele şi pe seama Comunei Cristian şi Societatea RATBV 
S.A., aprobat prin H.C.L. nr. 176/17.12.2018; 
k) HCL nr. 115/22.07.2020 privind repartizarea costurilor generate de transportul public între 
bugetele UAT- urilor ce împart același traseu; 
l) HCL nr. 107/30.09.2021 privind repartizarea costurilor generate de transportul public între 
bugetele UAT- urilor ce împart același traseu; 
      Având în vedere: 
a) Referatul de specialitate înregistrat cu numărul 447/12.01.2022 al viceprimarului comunei 
Cristian privind repartizarea costurilor generate de activitatea de transport public între bugetele 
UAT – urilor ce împart același traseu; 
 Luând act de  avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 și 3  ale Consiliului Local 
Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi prin care se   
 



 
propune repartizarea costurilor generate de activitatea de transport public între bugetele UAT 
– urilor ce împart același  traseu, înregistrate sub nr. 12/26.01.2022 și nr. 14/26.01.2022; 

 În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din  
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019  privind Codul Administativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1.  Se aprobă ca pâna la data de 30.06.2022 repartizarea costurilor pentru operarea 
traseului Brașov – Cristian - Râșnov de catre SC RATBV SA să se realizeze în următoarele 
proporții:  

1. 75% Râșnov 
2. 25% Cristian 

Art. 2. Primarul Comunei Cristian, prin aparatul de specialitate, Asociația Metropolitană 
pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov şi Societatea RATBV S.A. vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica după cum urmează: 1 ex Instiuției Prefectului, 1 
ex. Primarului Comunei Cristian, 1 ex. Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a 
Transportului Public Brașov, 1 ex. Birou Financiar, 1 ex RATBV S.A și tuturor instituțiilor și 
persoanelor interesate. 

 
 

 
  Adoptată la Cristian, în data de 28.01.2022 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ     
        Ovidiu-Silviu BUZOIANU                                             SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                           Anca- Delia NECULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri” din 14 consilieri 
prezenți la ședință și 14 consilieri în funcție; 
Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Prefectură; 1 ex. Dosar ; 1 ex. Primar, 1 ex. Asociația Metropolitană, 
1 ex. RATBV SA,     
Red:AN/AN/6 ex.                                           




