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           HOTARAREA Nr. 14 
privind  aprobarea stațiilor publice utilizate pentru traseele din 
programul județean de transport persoane aflate pe teritoriul 

comunei Ziduri, județul Buzău. 
 
 

         Consiliul local al comunei  Ziduri, judeţul Buzău,  
   Având în vedere : 

- referatul de aprobare al primarului Comunei Ziduri, Județul Buzău, 
privind aprobarea statiilor publice utilizate pentru traseele din programul 
judetean de transport persoane aflate pe teritoriul comunei Ziduri, judetul 
Buzau, înregistrat sub nr. 1535/16.03.2021; 

- raportul nr.1536/16.03.2021 al  Compartimentului de specialitate; 
- adresele nr. 2805/15.02.2021 si nr. 3430/24.02.2021 ale Consiliului 

Județean Buzău ;  
- raportul de avizare al Comisiei de specialitate 3, inreg sub 

nr.55/25.03.2021; 
 - prevederile Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, 
actualizată cu modificările si completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului nr.182/2011 privind modificarea şi 
completarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local 
nr.92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei 
administrative nr.353/2007 cu modificările si completările ulterioare; 
         - prevederile art. 35 din O.G nr.43/1997 privind regimul drumurilor cu 
modificările si completările ulterioare; 
 - prevederile art.128 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe 
drumurile publice; 
 - prevederile art.6 alin.1 din   H.G nr. 1391/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 pivind circulatia pe 
drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile  art. 129 alin.2 lit.d si alin.7 lit.n din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , 
 Luând in considerare dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de 
tehnica legislativa la elaborarea actelor normative, republicata cu 
modificările si completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit.a din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1 Se aprobă stațiile publice utilizate pentru traseele din programul 

județean de transport de persoane aflate pe teritoriul comunei Ziduri, județul 
Buzău, conform anexei, parte integrantă la prezenta hotărâre. 

     Art.2 Amplasamentul stațiilor publice stabilite la art.1 vor fi 
transmise spre avizare către administratorului drumurilor si la politia 
rutieră. 
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 Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează  
Primarul comunei Ziduri prin Compartimentul finciar contabil impozite si 
taxe locale.  

 
Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se 

comunică Primarului comunei Ziduri, celor nominalizați cu ducerea la 
îndeplinire și se  comunică Instituției Prefectului Județului Buzău în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate.  

 
 

 
      Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
          Borcescu Neculai                                    Secretar general, 
                                                  Racovanu Mariana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de 25.03.2021, cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu 
un număr de 12 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 12 prezenţi 
la şedinţă. 
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