
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 
    

   
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 25 

privind aprobarea amplasamentului statiilor publice pentru traseele judetene 
care tranziteaza UAT Vadu Pasii, judetul Buzau 

 
Consiliul local al comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău; 
Având în vedere prevederile: 

- Referatul de aprobare nr.  __________________  al domnului Firon Gheorghe, Primarul 
comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău; 

- Raportul compartimentului de specialitate nr. ____________________ întocmit şi 
prezentat de doamna Nechifor Cristina, consilier juridic în aparatul de specialitate al 
Primarului comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău,  

- Avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, servicii şi comert inregistrat la nrPrevederile OUG nr. 27/2011 privind 
Transporturile rutiere; 

- Adresa Consiliului Judetean nr. 3117/18.02.2021, inregistrata la Primaria Vadu Pasii sub 
nr. 2037/19.02.2021 si nr. 3429/24.02.2021, ingregistrata la nr. 2284/25.02.2021; 

- Anexa nr. 78 – inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vadu Pasii, 
arobata prin HG nr. 1348/2001; 

- Prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local; 
- Legea nr. 328/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public 

local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare. 
- Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 

octombrie 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; 

- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 
de Utilităţi Publice nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a 
autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, cu modificările 
și completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 si art. 139  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1. Se aproba amplasamentul statiilor publice pentru traseele judetene care tranziteaza 

UAT Vadu Pasii, judetul Buzau, conform anexa I la prezenta hotarare care face parte integranta 
din prezenta. 

Art. 2. Secretarul general al comunei Vadu Paşii, va aduce la cunoştinţă publică, a 
persoanelor, a compartimentelor, autorităţilor, prevederile prezentei şi o va înainta la instituţia 
Prefectului Buzău. 

 
 
INITIATOR,                                              AVIZAT, 

             PRIMAR,                                 SECRETAR GENERAL, 
 
          FIRON GHEORGHE                    TUDORIE FLORENTINA OANA 
 
VADU PASII 
24 MARTIE 2021 
Hotărârea a fost adoptată cu   voturi pentru,  voturi împotrivă şi  abţinere din numărul total 
de 15 consilieri locali  în funcţie şi  15 consilieri locali prezenţi la şedinţă 


