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din 27.01.2022 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr.18 

privind aprobarea modificării Programului de transport pentru Linia 420 (Brașov-Bod) și efectuarea traseului 

Liniei 420 cu autobuze marca Menarinibus, cu norma de poluare Euro 6 și alocarea in bugetul local al UAT Bod 

a sumelor necesare pentru operare 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.8994/26.01.2022, inițiat de primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr.8996/26.01.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.8995/26.01.2022, întocmit de Flavius-George GORGAN, Responsabil 

Transport; 

▪ HCL nr.167/18.12.2018 privind aprobarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport 

Public Local de calatori; 

▪ Adresa Primăriei comunei Bod, nr. 33054/23.12.2021 către Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare 

Durabilă a Transportului Public Brașov.  

▪ Adresa operatorului de transport RATBV SA nr.886/21.01.2022  

▪ Adresa Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov 

nr.196/26.01.2022, înregistrata la Primăria comunei Bod cu nr. 8993 din 26.01.2022; 

▪ Actul adițional nr.4/2021 la Contractul de delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de 

Călători Nr. 1/20.12.2018. 

În temeiul art. 87 alin.(5), art. 106 alin.(3), art. 129, alin.(1) și alin.(2) lit.b și lit.c, art. 139 alin.(2), art. 154 alin.(1), 

art. 196 alin.(1) lit.a, art. 243 alin.(1) lit.a  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Se aprobă, începând cu data de 01.02.2022, modificarea programului de transport pentru Linia 420 

(Brașov-Bod), prin devierea traseului pe str.Pășunii-Str.Morii numai pe sensul spre Brașov, pe raza teritorial 

administrativă a Comunei Sânpetru. 

ART.2 Se aprobă, începând cu data de 01.02.2022, efectuarea traseului Liniei 420 (Brașov -Bod) cu autobuze 

marca Menarinibus, de 12m sau 18m, cu norma de poluare Euro 6, alocate în funcție de cererea de transport. 

ART.3 Se aprobă alocarea în bugetul local al UAT Bod, pentru anul în curs, a sumelor necesare pentru operarea 

Liniei 420 (Brașov-Bod), conform prevederilor din Contractul de delegare a Gestiunii Serviciului de Transport 

Public Local de Călători Nr. 1/20.12.2018, astfel cum a fost modificat și completat prin Actele adiționale 

nr.1/2019, nr.2/2021, nr.3/2021 și nr.4/2021; 
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ART.4 Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul Comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 

 
                                                                                                                                       Vizat pentru legalitate,             

Președinte de ședință,              Secretar general UAT, 

Gheorghe BODEAN               Daniela-Laura AXENIE 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi pentru   din totalul de 15 consilieri prezenți. 


