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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SMEENI 
  

HOTĂRÂRE  Nr. 14  
privind aprobarea  stațiilor publice utilizate pentru traseele din programul județean de 

transport public de persoane 
 
Consiliul Local al comunei Smeeni ,avand în vedere:  
-referatul nr. 3065/22.03.2021, a d-lui Andrei Ion, primar al comunei Smeeni ;  
-avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Smeeni ; 
-adresa 3492/24.02.2021 a Consiliului Județean Buzău; 
În conformitate cu prevederile : 
-art. 35 alin.(2) din O.G. României nr. 43/1997 privind regimul drumurilor coroborate cu 
prevederile Legii nr.92/2007,a serviciilor de transport public  local ; 
-art. 36 alin. (2), lit. d) , art. 45 alin. (2) din Legea 215/2001, privind administraţia publica 
locala, republicata cu modificările si completările ulterioare; 
-prevederile art.21,lit.a) si b),din Legea nr.195/22.05.2006 privind cadrul descentralizarii;  
-prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile publice locale; 

			
În temeiul art. 129 alin.(3 ) lit.d) ,alin. (7) lit.  b),alin (14)  , ale art. 134 alin (1) 

lit. a), coroborat cu prevederile  art. 196 alin. 1 lit. ‚ a)  din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, 

H O T Ă R Â R E:  
 

Art.1.  Se aprobă amplasamentul stațiilor publice utilizate pentru traseele din programul 
județean de transport public de persoane , conform anexei parte integrantă a prezentei 
hotărâri .  
 
Art.2. Primarul comunei  Smeeni va demara procedurile  pentru obținerea avizelor și 
autorizațiilor prevăzute în  ordonanța 43/1997 privind Regimul drumurilor și va duce la 
îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri, prin compartimentele de specialitate.  
 
Art.3.  Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judetului Buzau, pentru 
controlul legalităţii, Consiliului Judeţean Buzau, primarului comunei Smeeni, şi adusă la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul propriu, prin grija 
secretarului comunei.    
   
   Președinte de ședință     Contrasemnează 
                           Consilier local  Secretar general UAT 
                        Nicula Vasile-Răzvan              Stanescu Anghel Luigi 
	
Nr.		14		,			Smeeni	-	Buzău,	31.03.2021			;	
	Hotărârea	a	fost	adoptata	in	data		de	31.03.2021	cu		11			voturi	„pentru”,		3			„împotrivă”	,									
0„abţineri”	din	totalul	de	15	consilieri	locali	în	funcţie,	din	care	prezenti		14	.			 			 			 			 			 			 			 			 			 			 			 			 			 			 			 			 			 			 			 			 			 			 			 			 			
   


