
ROMÂNIA 
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COMUNA GURA TEGHII 
 
 

 HOTĂRÂRE 
 

Privind aprobarea stațiilor publice pentru traseele din programul județean de transport 
public de persoane 

 
 

        Consiliul Local al comunei Gura Teghii, județul Buzău, 
        Având în vedere: 

− Adresa nr. 2805/15.02.2021 a Consiliului Județean și adresa nr. 3430/24.02.2021 
înregistrată la sediul primăriei cu nr. 4483/25.02.2021; 

− Referatul domnului Doroican Daniel, secretarul comunei Gura Teghii, nregistrat la  
nr. 4791/09.03.2021; 
− Referatul primarului comunei Gura Teghii, înregistrat la nr. 5777/12.04.2021; 
− Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

înregistrat la nr. 5778/12.04.2021; 
− Prevederile art.3 alin. (2) din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor corroborate cu 

prevederile Legii nr. 92/2007, a serviilor de transport public local; 
− Art. 36 alin (2), lit. d), art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată cu modificările și completările ulterioare 
− Prevederile art. 21, lit. a) și b) din Legea nr. 195/22.05.2006 privind cadrul descentralizării 
− 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, 
 
 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 

       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 Gura Teghii va demara procedurile pentru obținerea avizelor și 
autorizațiilor prevăzute în O.G. nr. 43/1997 privind Regimul drumurilor și va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri, prin compartimentele de specialitate. 



 
      Art. 3  Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și 
persoanelor interesate. 
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                           Președinte de ședință, 
                                                                                                      Contrasemnează pentru legalitate, 
                      
                      MĂNĂILESCU ADRIAN                                                         Secretar general, 
 
                                                                                                                     DOROICAN DANIEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Gura Teghii în şedinţa din data de ..................................., 
cu respectarea prevederilor art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu un nr de ....... voturi pentru, 
...... abţineri şi ........ voturi impotriva , din numarul total de ........... consilieri în funcţie şi ....... consilieri prezenţi la şedinţă. 


