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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA VADU PASII 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE NR. 15 
privind aplicarea planului de tarifare zonala  

in cadrul comunei Vadu Pasii si a A.D.I.  Buzau – Maracineni  
 
 

Consiliul  Local  al  comunei Vadu Pasii,  judeţul  Buzău,   
Având în vedere: 
- referatul de  aprobare  al primarului  comunei Vadu Pasii,  înregistrat  sub numărul 

1945/17.02.2021; 
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 1946/17.02.2021; 
- avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
servicii şi comert inregistrat la nr.  înregistrate sub nr. 2269/25.02.2021; 

- solicitarea Asociației  de  Dezvoltare Intercomunitară  Buzău–Mărăcineni nr. 58/03.02.2021 
înregistrată sub numărul 1715/12.02.2021; 

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, 
 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1.-Se  stabilesc urmatoarele zone tarifare, incepand cu 01.03.2021:  

 
- 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  
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UAT Cernataesti – Localitatile Zarnesti si Manasia  
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.- Preturile titlului de calatorie (bilete/abonamente) aferente zonelor de transport sunt 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.  Primarul  comunei Vadu Pasii, prin  aparatului de specialitate, Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Buzău-Mărăcineni, TRANS -BUS S.A ,vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 

 PREŞEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZĂ, 
                 CONSILIER LOCAL                              SECRETAR GENERAL, 
 
              GEORGESCU CRISTINEL   TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
VADU PASII 
25 FEBRUARIE 2021 
Hotărârea a fost adoptată cu  15 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţinere din numărul total de 15 
consilieri locali  în funcţie şi  15 consilieri locali prezenţi la şedinţă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


