
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

 CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI 
S Ă G E A T A 

                                                         
   H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea traseelor de transport rutier de persoane şi a  staţiilor publice care 
deservesc comuna Săgeata în cadrul Programului județean de transport 

rutier de persoane aferente județului Buzău 
 
      CONSILIUL LOCAL AL   COMUNEI SĂGEATA, JUDEŢUL BUZĂU ; 
       Având în vedere:  
              - referatul de aprobare  a primarului comunei Săgeata , în calitatea sa de inițiator, 
înregistrată la nr.1536/18 martie  2021; 
              - raportul de avizare al   comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al 
comunei Săgeata ; 
            - raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Săgeata, înregistrat la nr.1557 /18 .03.2021 ; 
             - prevederile art.129 alin.1 și alin.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată ulterior; 
            - prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
cu modificările și completările ulterioare; 
            - adresa Consiliului Județean Buzău, înregistrată la nr. 2805/15.02.2021;        
        In temeiul  art. 139 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată ulterior; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
        
          Art.1. Se aprobă lista stațiilor de autobuz care deservesc unitatea administrativ-
teritorială Comuna Săgeata , identificate prin coordonatele GPS, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.2. Se aprobă traseele de transport rutier de persoane  stabilite  în cadrul 
Programului  județean de transport rutier de persoane aferente județului Buzău. 
         Art.3. Secretarul general al comunei Săgeata, va asigura aducerea la cunoştinţă publică 
şi transmiterea  prezentei  hotărâri, autorităţilor şi instituţiilor interesate. 
           
               Presedinte de sedinta,  
                 
      Consilier , Nela Carmen   CRĂCIUN  

                                                                                                              
Contrasemneaza,  

                                                                                                                                                                                              
Secretar general delegat :   

                                                                                                                                  
                                                                                                           Elena PETRACHE  

       Săgeata , 23  aprilie  2021 
 Nr.8 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Săgeata în 

şedinţă ordinara din  23 aprilie  2021 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 10  consilieri locali prezenţi la şedinţă. 

 
 



 
 

Anexă la H.C.L. SĂGEATA, nr.8/23 aprilie 2021 
 
 
 

STATII PUBLICE IDENTIFICATE PE TERITORIUL U.A.T. SĂGEATA 

JUDEŢUL BUZĂU  

 

 

Nr.crt. Satul   Nr. staţii Obs 
1 DÂMBROCA 3  
2. BORDUŞANI 2  
3. SĂGEATA 3  
4. BEILIC 2  
5. GĂVĂNEŞTI 2  
6. MOVILIŢA 1  
7. BANIŢA 2  

 

 

 

               Presedinte de sedinta,  
                 
      Consilier , Nela Carmen   CRĂCIUN  

                                                                                                              
                                                                        Contrasemneaza,  

                                                                                                                                                                                              
Secretar general delegat :   

                                                                                                                                   
                                                                                                              Elena PETRACHE  

 

 


