
 

 
 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA   SĂGEATA 
CONSILIUL LOCAL 

                                       H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea listei stațiilor destinate transportului public de călători 
aferente traseelor 21 și 21B de pe raza comunei Săgeata , stații incluse în 

programul de transport al Asociației de Dezvoltarea Intercomunitară 
"Buzău-Mărăcineni", având ca operator unic S.C Trans Bus SA. 

 
Având in vedere :  

-expunerea de motive a primarului comunei Săgeata , înregistrată sub nr.11  din  3ianuarie 2023; 
-raportul de specialitate al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, nr.   
10  din  3 ianuarie 2023.;  
 -avizul  comisiei de specialitate  din cadrul  consiliului local Săgeata ;  
-Hotărârea nr.9 din 28.02.2019  privind aderarea comunei Săgeata, județul Buzău, în calitate de 
membru asociat, la Asociația de Dezvoltarea Intercomunitară "Buzău-Mărăcineni"; 
-prevederile Cap. II din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local; 
-Hotărârea Adunării Generale a Asociaților din A.D.I. Buzău – Mărăcineni nr.248/31.05.2022 prin 
care a fost aprobată aderarea U.A.T. Comuna SĂGEATA la A.D.I. Buzău – Mărăcineni ; 
-prevederile art. 129  alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.f), art. 139  alin.(3)  lit.f)  din  O.U.G. nr. 57 /2019  
privind Codul  administrativ , cu modificările și completările ulterioare ; 

        În temeiul art. 139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit. a)  și art. 240 alin.(1)  din  O.U.G. nr. 57 
/2019  privind Codul  administrativ , cu modificările și  completările ulterioare ; 

 
HOTĂRĂȘTE : 

 
Art. 1. Se aprobă lista stațiilor destinate transportului public de călători aferente traseelor 21 și 21B de pe raza comunei  Săgeata,județul Buzău , stații incluse în programul de transport al A.D.I 

Buzău- Mărăcineni, având ca operator unic S.C Trans Bus SA,pe  perioada derulării parteneriatului, 
conform Anexei I, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează Primarul comunei 
Săgeata prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Săgeata,județul   Buzău . 

Art.3.Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, prin grija secretarului   general al 
comunei SĂGEATA, respectiv se comunică Primarului comunei SĂGEATA, celor nominalizați cu 
ducerea la îndeplinire, ADI ,, Buzău – Mărăcineni, Primăriei Municipiului Buzău precum și Instituției 
Prefectului – județul Buzău în vederea exercitării controlului de legalitate.     
 
   Președinte de ședință, 
          Consilier,   
    Gheorghe PANȚURU 
                                                                                    
                                                                           Contrasemnează secretar general delegat 
                                                                                                 
                        Elena-Cristina TĂNASE 
  Nr. 4   din 31  ianuarie 2023  Săgeata/Buzău 
 
 
            Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Săgeata în şedinţă ordinară, 
convocată in  data de  31 ianuarie 2023, conform prevederilor art. 139 alin.(1)  cu un număr de   10 
voturi”pentru”, 0 “împotrivă” 0 “abţineri”,  din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 12  
consilieri locali prezenţi la şedinţă.                                                                                                           



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Comuna Săgeata                                     Anexa  I  la H.C.L. Săgeata ,nr.     

din 
Județul Buzău                                                         31  ianuarie 2023 
     
 
 

Nr. 
crt. 

Locația 
stației 
TUR 

(Buzău 
Săgeata) 

Denumirea 
stației 

(propusă 
de 

ADI) 

Denumirea 
stației 

(propusă de 
UAT) 

Locația 
stației 

RETUR 

(Săgeata 
Buzău) 

Denumirea 
stației 

(propusă 
de 

ADI) 

Denumirea 
stației 

(propusă 
de UAT) 

1. Banița - Piscicola Banita - Piscicola 
 
 
 

   Președinte de ședință, 
          Consilier,   
   Gheorghe PANȚURU                                              
                                                            
                                                                                                  
                                                             Contrasemnează secretar general delegat 
                                                                                               Comunei , 
                          Elena-Cristina TĂNASE 
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