
 
 
 

ROMÂNIA 

 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA COSTEȘTI 
CONSILIUL LOCAL 

 

                                             
 HOTĂRÂRE 

   privind aprobarea amplasamentelor stațiilor publice pentru traseele care tranzitează 
comuna Costești, județul Buzău, pentru transportul rutier de persoane prin curse regulate 

 
Consiliul Local Costești, județul Buzău, 

 Având în vedere: 
- referatul de aprobare al primarului comunei Costești, judeţul Buzău, înregistrat sub nr. 

1592/01.04.2021; 
- referatul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Costești, înregistrat sub nr. 1593/01.04.2021; 
     - adresa nr. 2805/15.02.2021 a Consiliului Județan Buzău privind intocmirea proiectului noului 
program județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate; 
     - prevederile Cap. I și II din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu 
modificările și completările ulterioare; 
     -   prevederile art. 129 alin (2) lit. b),alin. (4) lit. f) și  art. 286, alin (4) din  
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
      În temeiul prevederilor art.139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a), din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
        Art. 1. Se aprobă amplasamentul stațiilor publice pentru traseele care tranzitează comuna 
Costești, județul Buzău, pentru transportul rutier de persoane prin curse regulate, potrivit Anexei 
la prezenta hotărâre care face parte integrantă din aceasta.     
        Art. 2. Secretarul general al comunei comunei va comunica, în termenele și condițiile legii, 
Institutiei Prefectului – Județul Buzău, Primarului comunei Costești, autorităţilor și instituțiilor 
publice interesate şi va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei hotărâri.  
     
 PRESEDINTE DE SEDINTA,                     CONTRASEMNEAZA, 
   CONSTANTIN CRISTIAN                                SECRETAR GENERAL, 
                                 STAN NICOLETA-MONICA   
 
                                        
COSTESTI, 20.04.2021 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Costești, în şedinţa 
ordinară din 20.04.2021 cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 cu 
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de     voturi pentru,     vot 
împotrivă,     abţinere, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi       consilieri 
prezenţi la şedinţă.  
 
 


