
R O M A N I A 
J U D E T U L   B U Z A U 

COMUNA GLODEANU SILISTEA 
C O N S I L I U L   L O C A L 

 
H O T Ă R Â R E  

privind propunerile pentru aprobarea stațiilor de autobuze/microbuze 
pentru îmbarcarea/ debarcarea persoanelor transportate  prin curse regulate 
 
Consiliul local al Comunei Glodeanu Silistea, Judetul Buzau, 
Avand in vedere : 

-expunerea de motive a primarului inregistrata sub nr. 70 /24.09.2019;	
-referatul compartimentului urbanism, inregistrata sub nr. 71/24.09.2019; 
-raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local; 
-prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, 

modificata si completata prin Legea nr. 328/2008; 
-prevederile din  Legii nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, republicata, cu modificările şi completările ulterioare 
În temeiul art. 139 alin. (3) lit (e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, 
  

HOTARASTE: 
  
           Art.1. Se propune infiintarea stației pentru  îmbarcarea/debarcarea 
călătorilor pentru cursele regulate publice, în vederea efectuării transportului 
public de persoane prin curse regulate pe raza comunei Glodeanu Silistea, Judetul 
Buzau, astfel: 

a) In Satul Satu Nou – DJ 102H pe partea dreapta pe sensul Cotorca - 
Grindu: Statia Scoala Satu Nou;  
         Art. 2. Prezenta hotarare, va face obiectul intocmirii documentatiei tehnice 
pentru avizarea statiilor propuse, de catre Politia Rutiera Buzau, Directia Drumuri 
–Consiliul Judetean Buzau precum si a altor institutii abilitate. 
           Art.3. Secretarulgeneral al comunei, va face publica si va comunica prezenta 
hotarare, institutiilor si persoanelor interesate. 
  
  
  

PRESEDINTE DE SEDINTA,     
Consilier local, Laurentiu RADU       
 

CONTRASEMNEAZA 
               SECRETAR GENERAL, 
                Adrian IONITA 

Nr. 22 
 Glodeanu Silistea,  30 septembrie 2019. 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptata de Consiliul local al comunei Glodeanu Siliştea în şedinţa 
din data de 30 septembrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. (e) din din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de  ____ 
voturi ,,pentru”, __ voturi ,,impotriva” , __ ,,abtineri”, din numărul total de ___ consilieri în 
funcţie şi ___ consilieri prezenţi la şedinţă. 
 


