
                                                                                      
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUȘEȚU 

 
H O T Ă R Â R E 

privind  
aprobarea traseelor de transport rutier de persoane și a listei  stațiilor publice care 

deservesc comuna Rușețu în cadrul Programului județean de transport rutier de 
persoane aferent județului Buzău  

 
 
 Consiliul local al comunei Rușețu; 
 Având în vedere: 

- referatul Primarului comunei Rușețu de aprobare a proiectului de hotărâre, 
înregistrat la  nr.818/19.02.2021; 

- raportul compartimentului de specialitate al comunei Rușețu înregistrat la 
nr.822/19.02.2021/2021; 

- avizele comisiile de specialitate ale Consiliului local Rușețu; 
- adresa Consiliului Județean Buzău nr.2805/15.02.2021 prin care se solicită 

propuneri de modificare a Programului județean de transport de persoane aferent județului 
Buzău, precum și lista stațiilor publice de pe teritoriul comunei Rușețu; 
 - prevederile Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 - Se aprobă lista traseelor de transport rutier de persoane care deservesc 
comuna Rușețu în cadrul Programului județean de transport rutier de persoane aferent 
județului Buzău, conform anexei nr.1.  

Art.2. Se aprobă lista stațiilor publice amplasate pe teritoriul comunei Rușețu și care 
deservesc transport rutier de persoane aferent județului Buzău, conform anexei nr.2. 

Art.3 Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea hotărârii instituţiilor şi 

autorităţilor interesate. 
X 

 
          Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ruşeţu în şedinţa ordinară din 26 

februarie 2021, cu respectarea prevederilor art.39 din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 11 voturi pentru 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 
13 consilieri locali în funcţie şi 11 consilieri locali prezenţi la şedinţă.  

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                    CONTRASEMNEAZĂ : 

  Cristian Obreja                  SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
                                                                                   Gabriel Dinu 
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