ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA POȘTA CÂLNĂU CONSILIUL LOCAL

Nr. 12/17.03.2021
PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea stațiilor publice utilizate pentru traseele din programul județean de transport persoane
aflate pe teritoriul comunei Poșta Câlnău și menținerea programului județean de transport persoane prin
servicii regulate care tranzitează comuna Poșta Câlnău județul Buzău
Consiliul Local al comunei Poșta Câlnău, județul Buzău, întrunit în ședința ordinară
Având în vedere :
- Adresele Consiliului Județean Buzău, nr.2805/15.02.2021 și 3430/24.02.2021 emise de Biroul de
transport județean din cadrul Consiliului Județean Buzău , înregistrate la Primăria comunei Poșta Câlnău cu
nr 1077/18.02.2021 respectiv 1504/ 04.03.2021
- Referatul de aprobare al nr. 36 din 17.03.2021 al Primarului comunei Poșta Câlnău;
- Raportul de specialitate nr.37 din 17.03.2021 ;
-Avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al comunei Poșta
Câlnău înregistrate la nr. 38/17.03.2021;
- Prevederile art.15, art.120 alin.1), art.121 alin 1 și 2 și art.138 alin.(4) din Constituția României,
republicată;
- Prevederile art.3 și 4 din Cartea europeană a autonomiei locale ,adoptată la Strasburg la 15.10.1985 și
ratificată prin Legea nr.199/1997;
-Prevederile art.80-81 din Legea nr.24 /27.03.2000 (republicată) privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative;
- Prevederile Legii nr.52/21.01.2003 (republicată) privind transparență decizională în administrația
publică;
- Prevederile art. 1 , alin.(6), lit.g) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local cu
modificările si completările ulterioare;
-Prevederile art.35 din O.U.G. nr.43/28.08.1997(republicată) privind regimul drumurilor
În temeiul prevederilor art.129, alin(1), art.139 alin (1), art.196, alin.1) lit.a) și art.197, alin 1)și 40
din O.U.G. nr.57/2019 Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă stațiile publice utilizate pentru traseele din programul județean de transport
persoane care tranzitează comuna Poșta Câlnău, pentru cursele regulate de transport persoane, conform
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre..
Art.2. Se aprobă menținerea programului județean de transport persoane prin servicii regulate
care tranzitează comuna Poșta Câlnău, pentru cursele regulate de transport persoane, cu valabilitate până
la data de 31.12.2021, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Amplasamentul stațiilor publice stabilite, conform art.(1), cu elementele de identificare din
anexa nr.1 la prezenta hotărâre vor fi transmise spre avizare către administratorii drumurilor și poliției
rutiere conform prevederilor Art.35, alin(2) din O.U.G. nr.43/28.08.1997(republicată) privind regimul
drumurilor.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunica, prin grija secretarului general delegat al comunei, în
termenul prevazut de lege, Instituției Prefectului județul Buzău , Consiliului Judetean Buzău — Biroul de
transport județean, Primarului com. Poșta Câlnău și va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe
site-ul oficial al Primariei comunei Poșta Câlnău.
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