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Nr. 384/03.02.2021                                                                     

                                                                                      
 

 

 

ANUNȚ PUBLIC 

 
 Se aduce la cunostintă publică, în conditiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 
privind transparenta decizionala în administratia publica locala, republicată, ca 

urmează a se supune dezbaterii autoritatii publice deliberative, urmartorul 
proiect de hotărare: 

- privind aplicarea planului de tarifare zonala la nivelul UAT Cernătesti, 

 județul Buzau si al A.D.I.  Buzau – Maracineni.  
 Începând cu anul 2021,în baza referatului de aprobare si a raportului de 

specialitate cu documentatia aferentă, proiect care se postează pe site-ul oficial 
al Primariei Cernătesti la adresa www.cernatesti.ro si se afisază la sediul 
primariei Cernătesti. 

         În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 pot fi transmise în scris 
propuneri, sugestii sau opiniii cu privire la actul normativ prezentat în anexa, pe 
adresa primariei sat Cernătesti, comuna Cernătesti, jud. Buzău, fax 

0238750398 sau email: primariacernătesti@cernatesti.ro până la data de 
24.02.2021 ora 16.00. 

 
 
 

 
Primar 

Petrache Mîrzea 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.cernatesti.ro/
mailto:primariacernătesti@cernatesti.ro


R O M A N I A 

JUDETUL BUZAU 
COMUNA CERNĂTESTI 

CONSILIUL LOCAL 

          PROIECT  
H O T A R A R  E 

privind aplicarea planului de tarifare zonală  

la nivelul UAT CERNĂTESTI, județul Buzau si al A.D.I.  Buzau – Maracineni  
 
 Consiliul local al comunei Cernătesti, judetul Buzau; 

 Având în vedere: 
 -referat de aprobare al primarului comunei, înregistrat sub nr. 

32/03.02.2021; 
 -avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local; 
 -raportul de specialitate înregistrat sub nr. 33/03.02.2021; 

 -solicitarea Asociației  de  Dezvoltare Intercomunitară  Buzău–Mărăcineni 

nr. 57/03.02.2021 și înregistrată la sediul Primăriei Cernătesti sub numărul 
398/03.02.2021; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) și alin. (2),lit.d),coroborat cu art. 

129, alin. (7), lit. a)și lit. n), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5,lit. ee)și 
art.196, alin. (1),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  stabilesc următoarele zone tarifare la nivelul UAT Cernătesti, 

județul Buzau si al A.D.I.  Buzau – Maracineni:  
 

- Zona tarifara 1 -  UAT  Buzau  
  

- Zona tarifara 2 
UAT Maracineni  - localitatea Maracineni  

UAT Vadu Pasii – localitatea Vadu Pasii 
UAT Galbinasi – localitatea Tabarasti  
UAT Tintesti – localitatea Pogonele  

UAT Merei – localitatea Lipia    
 

- Zona tarifara 3  
UAT Sapoca – localitatea Sapoca  
UAT Vadu Pasii – localitatea Scurtesti  

UAT Galbinasi – localitatea Bentu  
UAT Tintesti – localitatea Maxenu  
UAT Stalpu – localitatea Stalpu  

UAT Merei – localitatea Merei  
UAT Vernesti – localitatea Vernesti  

 
- Zona tarifara 4  

UAT Cernatesti – localitatea Cernatesti  

UAT Merei – localitatea Dealu Viei  
UAT Vernesti – localitatile Niscov , Candesti , Zoresti  

 
- Zona tarifara 5  

UAT Smeeni – localitatea Smeeni  

UAT Cernataesti – Localitatile Zarnesti si Manasia  
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UAT Merei – localitatile Gura Saratii , Izvoru Dulce si Ciobanoaia 
UAT Vernesti – localitatile Mierea   
UAT Tisau – Localitatile Grajdana si Valea Salciilor  

 
- Zona tarifara 6 

UAT Smeeni – localitatea Albesti  
UAT Cernatesti – localitatile Aldeni si Fulga  
UAT Merei – localitatile Sarata Monetoru si Nenciulesti  

UAT Tisau – localitatile Izvoru si Hales 
 

- Zona tarifara 7  

UAT Smeeni – localitatea Caltuna  
UAT Tisau – localitatile Tisau si Padurenii  

 
- Zona tarifara 8  

UAT Tisau – localitatea Strezeni  

 
Art.2.- Se stabilesc preturile titlului de calatorie -bilete/abonamente - aferente 

zonelor de transport, dupa cum urmeaza : 
 

- Zona tarifara 1   

Pret bilet 2lei / o calatorie / zona  
Abonament zona  o luna – 70 lei   
Abonament zona 15 zile – 40 lei  

Abonament 7 zile – 24 lei  
Abonament 24 ore  - 6 lei  

Pachet 10 calatorii – 18 lei zona , valabil 6 luni   
Pachet 20 calatorii – 34 lei zona , valabil 6 luni   
Portofel electronic :  

- pentru cei care detin deja un card de transport , suma minima ce poate 
fi incarcata este contravaloarea unei calatorii (2lei) si maxim 50 lei  

- pentru cei care nu detin card de transport costul cardului pentru 
portofel electronic este de 6 lei si poate fi incarcat cu contravaloarea minima a 
unei calatorii (2lei) si maxim 50 lei  

- Zona tarifara 2  
Pret bilet 3lei / o calatorie /zona 
Pret bilet interior , o calatorie 2 lei  

Abonament zona  o luna – 90 lei   
Abonament zona 15 zile – 50 lei  

Abonament zona 7 zile – 29 lei  
Abonament zona 24 ore  - 9 lei  
Pachet 10 calatorii zona – 27 lei , valabil 6 luni   

Pachet 20 calatorii zona – 52 lei , valabil 6 luni   
 

- Zona tarifara 3  

Pret bilet 3,5 lei / o calatorie/ zona 
Pret bilet interior , o calatorie 2 lei  

Abonament zona  o luna – 105 lei   
Abonament zona 15 zile – 58 lei  
Abonament zona 7 zile – 32 lei  

Abonament zona 24 ore  - 11 lei  
Pachet 10 calatorii zona – 31 lei , valabil 6 luni   

Pachet 20 calatorii zona – 60 lei , valabil 6 luni   
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- Zona tarifara 4   

Pret bilet 4lei / o calatorie /zona  
Pret bilet interior , o calatorie 2 lei  
Abonament zona  o luna – 110 lei   

Abonament zona 15 zile – 60 lei  
Abonament zona 7 zile – 34 lei  

Abonament 24 ore zona  - 12 lei  
Pachet 10 calatorii zona  – 36 lei , valabil 6 luni   
Pachet 20 calatorii zona – 70 lei , valabil 6 luni   

 
- Zona tarifara 5   

 Pret bilet 4.5 lei / calatorie /zona 

Pret bilet interior , o calatorie 2 lei  
Abonament zona  o luna – 115 lei   

Abonament zona 15 zile – 63 lei  
Abonament zona 7 zile – 35 lei  
Abonament zona 24 ore  - 13 lei  

Pachet 10 calatorii zona  – 40 lei , valabil 6 luni   
Pachet 20 calatorii zona – 78 lei , valabil 6 luni   

 
- Zona tarifara 6   

Pret bilet 5 lei / calatorie /zona 

Pret bilet interior , o calatorie 2 lei  
Abonament zona  o luna – 135 lei   
Abonament zona 15 zile – 73 lei  

Abonament zona  7 zile – 40 lei  
Abonament zona  24 ore  - 15 lei  

Pachet 10 calatorii zona – 45 lei , valabil 6 luni   
Pachet 20 calatorii zona – 88 lei , valabil 6 luni   
 

- Zona tarifara 7 
Pret bilet 5,5 lei / calatorie /zona 

Pret bilet interior , o calatorie 2 lei  
Abonament zona  o luna – 155 lei   
Abonament zona 15 zile – 83 lei  

Abonament zona  7 zile – 45 lei  
Abonament zona 24 ore  - 16 lei  
Pachet 10 calatorii – 49 lei , valabil 6 luni   

Pachet 20 calatorii –96 lei , valabil 6 luni   
 

- Zona tarifara 8  
Pret bilet 6 lei / calatorie/ zona 
Pret bilet interior , o calatorie 2 lei  

Abonament zona  o luna – 175 lei   
Abonament zona 15 zile – 93 lei  
Abonament zona 7 zile – 50 lei  

Abonament zona 24 ore  - 18 lei  
Pachet 10 calatorii zona – 54 lei , valabil 6 luni   

Pachet 20 calatorii zona – 106 lei , valabil 6 luni   
   
Art.3. Titlul de calatorie ABONAMENT zona, eliberat pentru o zana 

tarifara superioara da dreptul detinatorului sa circule cu acesta in toata zona 
pentru care a fost eliberat cit si in zonele inferioare ca nr. de zona tarifara .  

Titlurile de calatorie – ABONAMENTE sunt netransmisibile .  
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Art .4. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotarâri se abrogă orice alte 

dispoziții contrare. 

 
Art. 5. Dispozițiile prezentei hotărâri vor intra în vigoare pe data de 

01.03.2021. 

 
Art.6. Primarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, cu sprijinul compartimentelor de specialitate, iar secretarul general al 

comunei o va aduce la cunostinta publica si o va comunica persoanelor,  

autoritatilor și instituțiilor interesate. 
 

 
PRIMAR, 

Petrache Mîrzea 

       
 

                          
 
 
 
                     AVIZAT, 
Secretar general al comunei, 

Doru-Vasile Dumitrascu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nr.  09/03.02.2021 
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JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA CERNĂTEȘTI 
BIROU FINANCIAR CONTABIL, ACHIZITII PUBLICE, IMPOZITE SI TAXE 

 

Nr. 33/03.02.2021 
 

 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 
 Subsemnata Caloian Stela, Sef birou financiar contabil, achizitii publice, 
impozite si taxe, având în vedere expunerea de motive a primarului comunei 

Cernătesti, privind  aplicarea planului de tarifare zonala la nivelul UAT, județul 
Buzau si al A.D.I.  Buzau – Maracineni, propun consiliului local sa adopte 
proiectul de hotarare în forma initiata, pentru urmatoarele considerente de fapt 
si de drept: 

- este întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

 -se aprobă zonele tarifare precum și cuantumul titlurilor de călătorie – 

abonamente/bilete, la  nivelul UAT Cernătesti și al ADI Buzău – Mărăcineni, 
potrivit propunerii fundamentate al operatorului Trans Buz SA Buzău; 

 - obiectul prezentului proiect de hotărâre intră în competența de 
aprobarea a consiliului local. 

 
Sef birou financiar contabil, achizitii publice, impozite si taxe, 

Caloian Stela 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

R O M A N I A 

JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA CERNĂTESTI 

P R I M A R 

 
 

 
Nr. 32/03.02.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul  de hotărâre privind aplicarea planului de tarifare zonala  

la nivelul UAT Cernătesti, județul Buzau si al A.D.I.  Buzau – Maracineni  

 
 

Domnilor consilieri, 

     Ținând cont de discuțiile purtate în ședința AGA a Asociației 

Intercomunitare Buzău Mărăcineni, precum și de elementele  prin care a fost 
fundamentată propunerea operatorului Transbus SA referitoare la stabilirea 

zonelor tarifare și a prețurilor titlurilor de călătorie – bilete/abonamente – 

aferente acestora, am inițiat un proiect de hotărâre prin care să fie aprobat atât 

sistemul de tarifare zonală în cadrul ADI Buzău Mărăcineni, precum și prețurile  
titlurilor de călătorie – bilete /abonamente, în zonele stabilite, potrivit propunerii 
fundamentate a operatorului Transbus SA. 

    Temeiurile de drept ce au stat la baza elaborarii prezentului proiect de 
hotarare se regasesc în preambulul acestuia.                                                                                                                                      

Fata de cele expuse, supun dezbaterii dvs. proiectul de hotarare initiat. 
 
 

 
 PRIMAR 

PETRACHE MÎRZEA 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 

Anexă cu propuneri privind: 
 
 

1.- Stabilirea următoarelor zone tarifare :  
 

- Zona tarifară 1 -  UAT  Buzău  
  

- Zona tarifară 2 

UAT Maracineni  - localitatea Mărăcineni  

UAT Vadu Pasii – localitatea Vadu Pașii 

UAT Galbinasi – localitatea Tăbărăști  

UAT Tintesti – localitatea Pogonele  

UAT Merei – localitatea Lipia    

 

- Zona tarifară 3  

UAT Săpoca – localitatea Săpoca  

UAT Vadu Pasii – localitatea Scurtești  

UAT Galbinasi – localitatea Bentu  

UAT Tintesti – localitatea Maxenu  

UAT Stâlpu – localitatea Stâlpu  

UAT Merei – localitatea Merei  

UAT Vernesti – localitatea Vernești  

 

- Zona tarifară 4  
UAT Cernătești – localitatea Cernătești  

UAT Merei – localitatea Dealu Viei  

UAT Vernesti – localitatile Niscov , Cândești , Zorești  

 

- Zona tarifară 5  
UAT Smeeni – localitatea Smeeni  

UAT Cernătești – localitățile Zărnești și Manasia  

UAT Merei – localitățile Gura Sărăți , Izvoru Dulce și Ciobănoaia 

UAT Vernești – localitatea Mierea   

UAT Tisau – localitățile Grăjdana și Valea Sălciilor  

 

- Zona tarifară 6 
UAT Smeeni – localitatea Albești  

UAT Cernatesti – localitățile Aldeni și Fulga  

UAT Merei – localitățile Sărata Monteoru și Nenciulești  

UAT Tisau – localitățile Izvoru și Hales 

 

- Zona tarifară 7  
UAT Smeeni – localitatea Călțuna  

UAT Tisau – localitățile Tisău și Pădurenii  

 

- Zona tarifară 8  

UAT Tisău – localitatea Strezeni  

Adresa: mun. Buzău, Piața Daciei(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 Judecătoria Buzău. 

Tel:  0238 709 098  

 

tel:0238


 

 

 
2.- Stabilirea prețului titlului de călătorie (bilete/abonamente) aferente zonelor de 

transport sunt după cum urmează : 
 

- Zona tarifară 1   

Pret bilet 2lei / o călătorie / zona  
Abonament zona  o luna – 70 lei   

Abonament zona 15 zile – 40 lei  
Abonament 7 zile – 24 lei  
Abonament 24 ore  - 6 lei  

Pachet 10 călătorii – 18 lei zona , valabil 6 luni   
Pachet 20 călătorii – 34 lei zona , valabil 6 luni   

Portofel electronic :  
- pentru cei care detin deja un card de transport , suma minima ce poate fi 

incarcata este contravaloarea unei călătorii (2lei) si maxim 50 lei  

- pentru cei care nu detin card de transport costul cardului pentru portofel 
electronic este de 6 lei si poate fi incarcat cu contravaloarea minima a unei călătorii 

(2lei) si maxim 50 lei  
 

- Zona tarifară 2  
Pret bilet 3lei / o călătorie /zona 
Pret bilet interior , o călătorie 2 lei  

Abonament zona  o luna – 90 lei   
Abonament zona 15 zile – 50 lei  

Abonament zona 7 zile – 29 lei  
Abonament zona 24 ore  - 9 lei  
Pachet 10 călătorii zona – 27 lei , valabil 6 luni   

Pachet 20 călătorii zona – 52 lei , valabil 6 luni   
 

- Zona tarifară 3  

Pret bilet 3,5 lei / o călătorie/ zona 
Pret bilet interior , o călătorie 2 lei  

Abonament zona  o luna – 105 lei   
Abonament zona 15 zile – 58 lei  
Abonament zona 7 zile – 32 lei  

Abonament zona 24 ore  - 11 lei  
Pachet 10 călătorii zona – 31 lei , valabil 6 luni   

Pachet 20 călătorii zona – 60 lei , valabil 6 luni   
 

- Zona tarifară 4   
Pret bilet 4lei / o călătorie /zona  

Pret bilet interior , o călătorie 2 lei  
Abonament zona  o luna – 110 lei   

Abonament zona 15 zile – 60 lei  
Abonament zona 7 zile – 34 lei  
Abonament 24 ore zona  - 12 lei  

Pachet 10 călătorii zona  – 36 lei , valabil 6 luni   
Pachet 20 călătorii zona – 70 lei , valabil 6 luni   

 

- Zona tarifară 5   
 Pret bilet 4.5 lei / călătorie /zona 

Pret bilet interior , o călătorie 2 lei  
Abonament zona  o luna – 115 lei   
Abonament zona 15 zile – 63 lei  

Abonament zona 7 zile – 35 lei  



Abonament zona 24 ore  - 13 lei  

Pachet 10 călătorii zona  – 40 lei , valabil 6 luni   
Pachet 20 călătorii zona – 78 lei , valabil 6 luni   
 

- Zona tarifară 6   
Pret bilet 5 lei / călătorie /zona 
Pret bilet interior , o călătorie 2 lei  

Abonament zona  o luna – 135 lei   
Abonament zona 15 zile – 73 lei  

Abonament zona  7 zile – 40 lei  
Abonament zona  24 ore  - 15 lei  
Pachet 10 călătorii zona – 45 lei , valabil 6 luni   

Pachet 20 călătorii zona – 88 lei , valabil 6 luni   
 

- Zona tarifară 7 
Pret bilet 5,5 lei / călătorie /zona 
Pret bilet interior , o călătorie 2 lei  

Abonament zona  o luna – 155 lei   
Abonament zona 15 zile – 83 lei  

Abonament zona  7 zile – 45 lei  
Abonament zona 24 ore  - 16 lei  
Pachet 10 călătorii – 49 lei , valabil 6 luni   

Pachet 20 călătorii –96 lei , valabil 6 luni   
 

- Zona tarifară 8  

Pret bilet 6 lei / călătorie/ zona 
Pret bilet interior , o călătorie 2 lei  

Abonament zona  o luna – 175 lei   
Abonament zona 15 zile – 93 lei  
Abonament zona 7 zile – 50 lei  

Abonament zona 24 ore  - 18 lei  
Pachet 10 călătorii zona – 54 lei , valabil 6 luni   

Pachet 20 călătorii zona – 106 lei , valabil 6 luni   
   

3.- Titlul de călătorie ABONAMENT zonă , eliberat pentru o zonă tarifară superioara 
dă dreptul deținătorului să circule cu acesta în toata zona pentru care a fost eliberat 
cât și în zonele inferioare ca nr. de zona tarifară .  

Titlurile de călătorie – ABONAMENTE sunt netransmisibile .  
 

4.- Cu data intrării în vigoare a prezentei oferte să fie abrogate orice alte dispoziții 
contrare. 
 

 
 


