
JUDETUL BUZAU 

COMUNA CERNĂTESTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea amplasamentului statiilor publice  

 pentru traseele judetene care tranziteaza UAT Cernătesti 
 

Consiliul Local al Comunei Cernătesti, întrunit în sedintă ordinară în data de 
25.03.2021, 

Având în vedere: 
-  adresele nr. 3117/18.02.2021 si nr. 3429/24.02.2021 ale Consiliului Judetean 

Buzău; 
- referatul de aprobare al primarului comunei Cernătesti, înregistrat sub nr. 

61/19.03.2021; 
- raportul de specialitate al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, nr. 62/19.03.2021; 
-  avizele comisiilor de specialitate a Consiliului Local al comunei Cernătesti; 

-prevederile art.1 alin.(6)  lit.g) din Legea  nr.92/2007 privind serviciile publice de 
transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și  completările   
ulterioare; 

- prevederile art.35 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
<LLNK 12002   195181 301   0 47> Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport 
feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 
1107/70 ale Consiliului; 

-  prevederile art.6 alin.(3) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (1), art. 133 alin. (1), art. 139 alin. (1) din OUG 57/2019 
privind codul administrativ modificarile si completarile ulterioare; 

 
HOTĂRĂȘTE : 

Art. 1. Se aprobă amplasamentul statiilor publice pentru traseele judetene care 
tranzitează UAT Cernătesti, conform anexei care face oparte integrantă la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Consiliul local al Comunei Cernătesti, nu are propuneri pentru întocmirea 
noului program judeţean de transport . 

Art. 3.– Secretarul general al comunei va aduce la cunostintă institutiilor publice, 
autoritatilor publice, va comunica persoanelor interesate prezenta hotărâre.       

                       

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                CONTRASEMNEAZA  

        Consilier                                                Secretar general al comunei, 
     Grigore Simion                                              Doru-Vasile Dumitrascu    
 

                                     
Nr. 14/25.03.2021 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al comunei Cernătești în ședință 

ordinara din data de 25.03.2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.G 57/2019, 

privind Codul administrativ, cu un număr de: 13 voturi ,,pentru,,;  0  voturi ,,împotrivă,,;  0   

,,abțineri,, din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri locali prezenți la ședință 

 


