
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL FLORICA 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea statiilor  publice utilizate pentru traseele din programul 

judetean de transport  persoane aflate pe teritoriul comunei Florica, județul 
Buzău 

 
 

     Consiliul local al comunei Florica, judeţul Buzău,  
					Având în vedere: 

-Referatul  de aprobare al primarului Comunei Florica, înregistrat la nr. 
1065/19.05.5021;  

- Raportul compartimentului de resort înregistrat la nr. 1067/19.05.2021;  
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Florica,  
-Prevederile art. 35 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,  

republicată, cu modificările si completările 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;   

-Adresele Consiliului Judetean Buzău nr. 2805/15.02.2021 si nr. 
4825/18.03.2021;  

-Adresa U.A.T. Comuna Florica nr. 777/07.04.2021 catre  C.J. Buzau - Serviciul 
de transport privind solicitarea avizului de amplasare a statiilor publice de pe raza 
comunei Florica, judetul Buzau. 

 -Avizul Consiliul Judetean Buzau nr. 6189/14.04.2021 privind amplasarea 
statiei  publice de transport situata pe DJ203C ;  

- 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; 

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

Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Se aproba statiile publice aflată pe teritoriul comunei Florica, judetul 
Buzau, în vederea includerii acestora in programul judetean de transport rutier de 
persoane prin servicii regulate, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din 
prezenta hotărâre.  

 
Art.2 Amplasamentul statiilor publice stabilite de către autoritatea administratiei 

publice locale, conform art. (1), cu elementele de identificare din anexa nr.1 la prezenta 
hotărâre , va fi transmis spre avizare I.P.J. Buzau - Serviciul Rutier  . 

 



Art.3.Primarul comunei Florica, prin compartimentul de specialitate va duce la 
indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art. 4. Secretarul general  delegat al U.A.T. va aduce la cunostinta celor interesati 

prezenta hotărâre. 
 

PREȘEDINTE DE SEDINŢĂ 
Consilier, 

Băicuș Cristian 
 
 
 
 
 

Nr.   32                                                                        Contrasemnează, 
Florica :27.05.2021                                       Secretar general delegat comună,               
                                                                                      Lupu Marcelica-Adriana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Florica  in sedinta din data de 27.05.2021 cu respectarea 
prevederilor art. 139 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, , cu un numar de ___ voturi pentru , ___abtineri 
si ____voturi impotriva , din numarul total de____ consilieri in functie si ____consilieri prezenti la sedinta 
 


