
 
 

 

 

ROMANIA 
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 
Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

 

 

                                           H O T A R A R E 

privind aprobarea statiilor publice aflate pe teritoriul comunei 
Pietroasele, judetul Buzau 

 
 Consiliul Local al Comunei Pietroasele, Judetul Buzau . 

Avand in vedere : 

 Referatul de aprobare al primarului Comunei Pietroasele inregistrat la 

nr. 1646/06.05.2021; 

 Raportul compartimentului de resort  inregistrat la nr. 1645/06.05.2021; 

 Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. “d” si alin. (7) lit. “m” din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completarile si modificarile 

ulterioare; 

 Prevederile Legii nr. 51/2006 - legea serviciilor comunitare de utilitati 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile Legii nr. 92/2007 - legea serviciilor publice de transport 

persoane in unitatile administrativ-teritoriale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 Prevederile O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile Ordinului nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi 
efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora 

stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile 

rutiere; 

 Prevederile Ordinului nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de 

sarcini-cadru al serviciilor de transport public local; 

 Prevederile Ordinului nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de 
transport public local; 

 Prevederile art. 35 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Adresele Consiliului Judetean Buzau nr. 2805/15.02.2021, nr. 

3430/24.02.2021 și nr. 4825 / 18.03.2021; 

 Adresa U.A.T. Comuna Pietroasele nr. 1648/06.05.2021 catre I.P.J. 

Buzau - Serviciul Rutier privind solicitarea avizului de amplasare a 

statiilor publice de pe raza comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

 Avizul Consiliul Judetean Buzau nr. 7403/2021; 

 Raportul de avizare al comisiei pe domenii; 

 Cu respectatea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare 



 In temeiul  art. 196 alin. (1) lit. “a” din  O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare 

  

HOTARASTE: 
 

Art. 1. Se aproba statiile publice aflate pe teritoriul comunei Pietroasele, 

judetul Buzau, in vederea includerii acestora in programul judetean de 
transport rutier de persoane prin servicii regulate, conform anexei nr. 1, care 

face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Se desemneaza d-nul. Priboi Dan, inspector in cadrul 

compartimentului urbanism și amenajare teritoriu al U.A.T. Comuna Pietroasele, 
pentru a continua demersurile in vederea obtinerii avizului I.P.J. Buzau - 

Serviciul Rutier privind solicitarea avizului de amplasare a statiilor publice de 

pe raza comunei Pietroasele, judetul Buzau. 
Art. 3. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” 

din O.U.G nr.57/2019, privind  Codul Administrativ 

 
 

 

           Presedinte de sedinta, 

Dumitrascu Dragos Dumitru 

 

                                                                                                                 contrasemneaza 

                                                                                          Secretar general comuna, 

                                                                                                                Matache Aurelia 
 

Nr.28 
Data:27.05.2021      

                                                                   

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele, in sedinta ordinara 

din data de 27.05.2021, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G nr.57/2019, privind Codul 

Administrativ, cu un numar de 12 voturi pentru, - abtineri si - voturi impotriva, din numarul total 

de 13 consilieri in functie si 12 consilieri prezenti la sedinta.    

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: 

primariapietroasele@yahoo.com 

 

 

NR. 1646/06.05.2021 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea statiilor publice aflate pe 

teritoriul comunei Pietroasele, judetul Buzau 
 

Avand in vedere: 

 Prevederile art. 35 alin. (2) din O.G. nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare : “(2) Amplasarea staţiilor pentru oprirea vehiculelor 
care efectuează transport de persoane se stabileşte de către 

autorităţile administraţiei publice locale cu avizul 

administratorului drumului şi al poliţiei rutiere.”; 

 Adresele Consiliului Judetean Buzau nr. 2805/15.02.2021, nr. 
3430/24.02.2021 și 4825 / 18.03.2021 prin care se solicita in 

regim de urgenta  o hotarare a consiliului local de aprobare a 
statiilor publice aflate pe teritoriul comunei Pietroasele, judetul 

Buzau, in vederea includerii acestora in programul judetean de 
transport rutier de persoane prin servicii regulate; 

 Adresa U.A.T. Comuna Pietroasele nr. 1648/06.05.2021 catre 
I.P.J. Buzau - Serviciul Rutier privind solicitarea avizului de 
amplasare a statiilor publice de pe raza comunei Pietroasele, 

judetul Buzau, prin care s-au demarat procedurile de avizare 
de catre IPJ Buzau. 

 Se impune adoptarea unei hotarari a consiliului local de 
aprobare a statiilor publice aflate pe teritoriul comunei Pietroasele, 

judetul Buzau, in vederea includerii acestora in programul judetean 
de transport rutier de persoane prin servicii regulate cu desemneaza 

d-nul. Priboi Dan, inspector in cadrul compartimentului urbanism 

și amenajare teritorială al U.A.T. Comuna Pietroasele, pentru a 
continua demersurile in vederea obtinerii avizului I.P.J. Buzau - 
Serviciul Rutier privind solicitarea avizului de amplasare a statiilor 

publice de pe raza comunei Pietroasele, judetul Buzau.  
 Propun spre analiza si adoptare prezentul proiect de hotarare. 

PRIMAR, 
ENACHE CORNEL 
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