
 
ROMÂNIA          

JUDEȚUL   BUZĂU 
COMUNA  RACOVITENI 

PRIMAR 
 
                                     H O T Ă R Â R EA  nr  14 din 31.03.2021 
 
Privind aprobarea amplasamentului stațiilor publice pentru traseele de 
transport rutier de persoane care tranzitează comuna Racoviteni și a 

propunerii referitoare la programul de transport pe traseul care 
deservește comuna Racoviteni, județul Buzău  

 
 
        Consiliul local al comunei Racoviteni, județul Buzău, 
        Având în vedere: 
 
 Referatul de aprobare al primarului comunei Racoviteni înregistrat la 

nr. 599/25.03.2021 
 Raportul secretarului general înregistrat la nr. 600/25.03.2021 
 Raportul de avizare al comisiei de specialitate înregistrat la nr. 

601/25.03.2021 
 Adresele Consiliului Județean Buzău – Biroul de Transport Rutier 

numerele 2805 din 15.02.2021 și 3430 din 24.02.2021 prin care se solicită 
adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local Racoviteni prin care să se 
aprobe amplasamentul stațiilor publice pentru traseele de transport rutier 
de persoane care tranzitează comuna Racoviteni și a eventualelor propuneri 
referitoare la programul de transport pe traseul care deservește comuna 
Blăjani; 
 Art.15,art.120 alin.(1),art.121 alin.(1) si (2) si art.138 alin.(4)din 

Constitutia Romaniei,republicata 
 Art. 3 si 4 din Carta Europeana a autonomiei locale,adoptata la 

Strasburg la 15.10.1985,si ratificata prin Legea nr.199/1997; 
 Prevederile art.80-81 din Legea nr.24 din 24 martie 2000, 

republicata,privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor 
normative; 
 prevederile art. 35 din Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997 

privind regimul dumurilor, cu modificările și completările ulterioare; 
 prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 prevederile art. 17 din Legea nr. 92 din 10.04.2007 privind serviciile 

de transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 
 
       În temeiul art. 129 alin (1), alin (2) lit. ”d”, alin (7) lit. ”n”, art. 139 
alin.(3) lit.”d” si art. 196 alin.(1) lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 
2019 privind Codul Administrativ: 
 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ș T E :  
 



Art. 1. Se aprobă amplasamentul stațiilor publice pentru traseele de 
transport rutier de persoane care tranzitează comuna Racoviteni, conform 
Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. Se ia act de Programul județean de transport rutier de 

persoane prin servicii regulate aferent traseului care tranzitează comuna 
Racoviteni, comunicat de către Consiliului Județean Buzău – Biroul de 
Transport rutier, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Art. 3. . Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari 
autoritatilor si institutiilor interesate si aducerea la cunostinta publica prin 
afisarea in monitorul oficial al institutiei la adresa racoviteni.ro, in termenul 
prevazut de lege 

 

 

 Preşedinte   de şedinţă,   

      consilier local,  

       Chelu Camelia 

                                                           Contrasemnează, 

                                                                                              Secretar general 

                                                                                    Ghioca Amalia-Cleopatra 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Racovițeni, în şedinţa din data de   , cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57 privind Codul administrativ ,, cu un 
număr de  8 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 8 consilieri în 
funcție și 8 consilieri prezenți la ședință. 

 

 

 



 

 
ROMÂNIA          

JUDEȚUL   BUZĂU 
COMUNA  RACOVITENI 

PRIMAR 
 
                      PROIECT  DE HOTARARE  nr 14 din25.03.2021 
 
Privind aprobarea amplasamentului stațiilor publice pentru traseele de 
transport rutier de persoane care tranzitează comuna Racoviteni și a 

propunerii referitoare la programul de transport pe traseul care 
deservește comuna Racoviteni, județul Buzău  

 
 
        Primarul comunei Racoviteni, 
        Având în vedere: 
 
 Referatul de aprobare al primarului comunei Racoviteni înregistrat la 

nr. 599/25.03.2021 
 Raportul secretarului general înregistrat la nr. 600/25.03.2021 
 Raportul de avizare al comisiei de specialitate înregistrat la nr. 

601/25.03.2021 
 Adresele Consiliului Județean Buzău – Biroul de Transport Rutier 

numerele 2805 din 15.02.2021 și 3430 din 24.02.2021 prin care se solicită 
adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local Racoviteni prin care să se 
aprobe amplasamentul stațiilor publice pentru traseele de transport rutier 
de persoane care tranzitează comuna Racoviteni și a eventualelor propuneri 
referitoare la programul de transport pe traseul care deservește comuna 
Blăjani; 
 Art.15,art.120 alin.(1),art.121 alin.(1) si (2) si art.138 alin.(4)din 

Constitutia Romaniei,republicata 
 Art. 3 si 4 din Carta Europeana a autonomiei locale,adoptata la 

Strasburg la 15.10.1985,si ratificata prin Legea nr.199/1997; 
 Prevederile art.80-81 din Legea nr.24 din 24 martie 2000, 

republicata,privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor 
normative; 
 prevederile art. 35 din Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997 

privind regimul dumurilor, cu modificările și completările ulterioare; 
 prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 prevederile art. 17 din Legea nr. 92 din 10.04.2007 privind serviciile 

de transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 
 
       În temeiul art. 129 alin (1), alin (2) lit. ”d”, alin (7) lit. ”n”, art. 139 
alin.(3) lit.”d” si art. 196 alin.(1) lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 
2019 privind Codul Administrativ: 
 
 
 
                                                PROPUNE: 
 



 
Art. 1. Se aprobă amplasamentul stațiilor publice pentru traseele de 

transport rutier de persoane care tranzitează comuna Racoviteni, conform 
Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. Se ia act de Programul județean de transport rutier de 

persoane prin servicii regulate aferent traseului care tranzitează comuna 
Racoviteni, comunicat de către Consiliului Județean Buzău – Biroul de 
Transport rutier, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Art. 3. . Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari 
autoritatilor si institutiilor interesate si aducerea la cunostinta publica prin 
afisarea in monitorul oficial al institutiei la adresa racoviteni.ro, in termenul 
prevazut de lege 

               

 

      Primar  

      Manu Vergilius-Luis 

        

                                                           Avizat legalitate 

                                                                                Secretar general 

                                                                          Ghioca Amalia-Cleopatra 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ROMÂNIA          
JUDEȚUL   BUZĂU 
COMUNA  RACOVITENI 
PRIMAR 
Nr. 599/25.03.2021 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea amplasamentului 
stațiilor publice pentru traseele de transport rutier de persoane care 

tranzitează comuna Racoviteni și a propunerii referitoare la programul 
de transport pe traseul care deservește comuna Racoviteni, județul 

Buzău 
 

Cadrul normativ privind serviciile publice pe care autoritățile locale și județene au 
obligația să le asigure cetățenilor comunității/ județului include și reglementarea transportului 
public local, conform competențelor fiecărei unități administrativ-teritoriale. 

În comuna Racoviteni nu este oportună inființarea unui serviciu de transport local 
propriu, deoarece cererea este mai ales pentru transportul navetiștilor către municipiul Buzău, 
iar numărul persoanelor care folosesc transportul în comun nu justifică și nu poate susține 
funcționarea unui serviciu propriu. Astfel, prin programul de transport județean de transport 
este asigurat traseul Buzău – Racoviteni și retur, cu orarul stabilit împreună cu operatorul 
care deține licența pentru acest traseu. 

Conform prevederilor art. 35 din Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997 privind 
regimul dumurilor, cu modificările și completările ulterioare, ”În funcție de programele de 
transport aprobate de autoritățile competente, drumurile publice vor fi prevăzute, prin grija 
autorităților administrației publice locale, cu stații amenajate în afara platformei drumului, 
pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane.  Amplasarea stațiilor pentru 
oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane se stabilește de către autoritățile 
administrației publice locale cu avizul administratorului drumului și al poliției 
rutiere. Semnalizarea stațiilor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de 
persoane și amenajarea acestora se asigură de către consiliile locale în intravilan și de către 
consiliile județene în extravilan, indiferent de categoria drumului, cu avizul administratorului 
drumului și al poliției rutiere.” 

Prin adresele Consiliului Județean Buzău – Biroul de Transport Rutier numerele 2805 
din 15.02.2021 și 3430 din 24.02.2021 se solicită adoptarea unei hotărâri de către Consiliul 
local Racoviteni prin care să se aprobe amplasamentul stațiilor publice pentru traseele de 
transport rutier de persoane care tranzitează comuna Racoviteni și a eventualelor propuneri 
referitoare la programul de transport pe traseul care deservește comuna Racoviteni. 

Având în vedere aceste considerente, vă supun spre aprobare prezentul proiect de 
hotărâre. 

 
 

PRIMAR 
MANU VERGILIUS-LUIS 

 
 
 



 
 
 
 

ROMÂNIA                  Aprobat,                            
JUDEȚUL   BUZĂU                PRIMAR 
COMUNA  RACOVITENI 
PRIMĂRIA 
Nr. 600/25.03.2021 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea amplasamentului 

stațiilor publice pentru traseele de transport rutier de persoane care 
tranzitează comuna Racoviteni și a propunerii referitoare la programul 
de transport pe traseul care deservește comuna Racoviteni, județul 
Buzău 

 
 
Analizând cadrul legal care reglementează serviciul public de transport local, se 

observă că autoritățile locale și cele județene au obligații și atribuții în ceea ce privește 
reglementarea și să stabilirea procedurilor transportului de călători. 

Menționez că în sarcina autorităților locale intră adoptarea hotărârilor privind 
stabilirea amplasamentului stațiilor publice ale transportului rutier de persoane, conform art. 
35 din Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997 privind regimul dumurilor, cu 
modificările și completările ulterioare: ”În funcție de programele de transport aprobate de 
autoritățile competente, drumurile publice vor fi prevăzute, prin grija autorităților 
administrației publice locale, cu stații amenajate în afara platformei drumului, pentru oprirea 
vehiculelor care efectuează transport de persoane.  Amplasarea stațiilor pentru oprirea 
vehiculelor care efectuează transport de persoane se stabilește de către autoritățile 
administrației publice locale cu avizul administratorului drumului și al poliției 
rutiere. Semnalizarea stațiilor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de 
persoane și amenajarea acestora se asigură de către consiliile locale în intravilan și de către 
consiliile județene în extravilan, indiferent de categoria drumului, cu avizul administratorului 
drumului și al poliției rutiere.” 

 Prin adresele numerele 2805 din 15.02.2021 și 3430 din 24.02.2021 Biroul de 
Transport Public din cadrul Consiliului Județean transmite în anexe amplasamentele stațiilor 
de pe teritoriul comunei Racoviteni identificate prin coordonate GPS, din studiul de flux de 
călători realizat de SC INCERTRANS București SA și solicită adoptarea unei hotărâri de 
către Consiliul local Racoviteni prin care să se aprobe amplasamentul stațiilor publice pentru 
traseele de transport rutier de persoane care tranzitează comuna Racoviteni și a eventualelor 
propuneri referitoare la programul de transport pe traseul care deservește comuna Racoviteni. 

Menționez că prezentul proiect de hotărâre a fost pus în dezbatere publică, așteptându-
se propuneri până la data de 31.03.2021, iar după centralizare acestea vor fi prezentate 
consilierilor de către secretarul general, urmând ca pe baza lor să se modifice anexele 
proiectului. 

Prezentul proiect de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate și consider că este 
oportună și necesară dezbaterea sa în Consiliul local Racoviteni 

 
SECRETAR GENERAL 

GHIOCA AMALIA-CLEOPATRA 
 



 
 
 
 

 

 

 

  

     

 

 

         

       

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


