ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin
servicii regulate în trafic judeţean pentru perioada 2008- 2011, pentru
judeţul Buzău
Consiliul judeţean Buzău,
Având în vedere:
- expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, Ioan - Caton Mateeşescu
înregistrată la nr.2694/17.03.2008;
- raportul de specialitate al Direcţiei pentru Administrarea Patrimoniului şi Investiţii a Consiliului
Judeţean Buzău înregistrat la nr.2695/17.03.2008;
- memoriul unui grup de 42 cetăţeni din satul Udaţi, comuna Smeeni, depus la Consiliul Judeţean Buzău
şi înregistrat sub nr.34/R/2008;
- avizul Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare pe fond ale proiectului de hotărâre, emise de unele Comisii de specialitate ale
Consiliului Judeţean Buzău anexate la hotărâre;
- prevederile Hotărârilor Consiliului Judeţean Buzău nr.26, 27, 28, şi 29/2008;
- prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
- prevederile art.16 din Normele de aplicare a legii serviciilor de transport public local, aprobat prin
Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.353/2007;

În temeiul art.91 alin.(1) lit “a”,alin(2 lit.) lit.”c” alin.(5) lit. “a” pct. 13, pct.14, lit.”c”, art.97 şi
art.104 alin.(2) lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în
trafic judeţean pentru perioada 2008 - 2011 pentru judeţul Buzău completat şi cu o cursă
Buzău - Udaţi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Buzău va comunica hotărârea instituţiilor şi autorităţilor
interesate şi va lua măsuri pentru asigurarea publicării programului pe site-ul Consiliului
Judeţean Buzău şi în Monitorul oficial al judeţului Buzău.

PREŞEDINTE,

Ec. Victor Mocanu
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,

Dumitra Drăghici
Nr. 50
Buzău, 26 martie 2008

Hotărârea a fost adoptată cu 30 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”, - abţineri, din totalul de 33
consilieri în funcţie din care prezenţi 31.

