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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Dosar de ședință Consiliul Local Bod 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar - Primar 

1 exemplar – Contabilitate 

1 exemplar-Agenția Metropolitană 
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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 

nr.679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți 

exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei 

comunei Bod. 
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CONSILIUL LOCAL al  COMUNEI  BOD 

JUDEȚUL BRAȘOV 

ROMÂNIA 
 

 din 12.03.2020 

 

HOTĂRÂREA nr.43 

privind repartizarea costurilor generate de activitatea de transport public intre bugetele UAT-urilor ce împart 

același traseu 

 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.8107/12.03.2020, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.8106/12.03.2020, întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general; 

▪ 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 

▪ Legea nr. 51/2006 republicată, a serviciilor comunitare de utilităţi publice,  cu modificările şi completările 

ulterioare  

▪ Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie privind 

serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători;  

▪ 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 Bod şi Societatea RATBV S.A., aprobat prin H.C.L. nr. 113/18.12.2018; 

▪ Adresa nr.8115/12.03.2020 a Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public 

Brașov- Fundamentare pentru distribuirea cheltuielior totale pentru traseul liniei 420 (Brașov, Sânpetru-

Bod). 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b) și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1.  Se aprobă  repartizarea costurilor pentru operarea traseului Brasov-Sânpetru-Bod de către S.C. RATBV S.A. 

să se realizeze în următoarele proporții:  

▪ 47,56 % U.A.T. Sânpetru; 

▪ 52,44 % U.A.T. Bod. 
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Art.2. Primarul Comunei Bod, prin aparatul de specialitate, Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a 

Transportului Public Brașov și Societatea RATBV S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

             Vizat pentru legalitate, 

Președinte de ședință,                  Secretar general, 

Gheorghe BODEAN         Daniela-Laura AXENIE 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenți. 


