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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA GREBĂNU 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind  extinderea  traseului  de  transport  public  local  de  persoane 

în comuna Grebănu, pentru satele Grebănu, Homești , Livada și Livada Mică 
 

 
 
Consiliul local al comunei Grebănu, judeţul Buzău;  
Având în vedere : 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Grebănu înregistrat la nr.1165/28.05.2020 
- raportul de specialitate înregistrat la nr.1166/28.05.2020 
- raportul de avizare al Comisiilor de ale Consiliului local; 
- prevederile H.C.L. Grebănu nr. 22/31.08.2012 privind constituirea Asociația de Dezvoltare a 

Transportului Public din Râmnicu Sărat  
- prevederile Hotărârii consiliului local al comunei Grebănu nr. 2/30.01.2015    privind înființarea și 

administrarea serviciului public de transport persoane prin curse regulate și speciale  
- prevederile Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport local de persoane în 

comuna Grebănu încheiat între Asociația de Dezvoltare a Transportului Public din Râmnicu Sărat 
și S.C. Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat; 

- prevederile art.17 alin.1 lit.b și lit.c din Legea nr. 92/2007 privind serviciilor publice de transport 
persoane în unităţile administrativ-teritoriale; 

- prevederile O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

-  prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 

 În temeiul art. 139 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a, din Ordonanța de urgență a Guvernului României 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 
 
Art.1.Se aprobă extinderea traseului de transport public local de persoane în comuna Grebănu 

pentru satele Grebănu Homești,Livada și Livada Mică,  
Art.2.Se aprobă utilizarea stațiilor de călători existente pentru traseele respective. 
Art.3.Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de persoane în 

comuna Grebănu, încheiat între Asociația de Dezvoltare a Transportului Public din Râmnicu Sărat și S.C. 
Transport Urban de Călători S.A. Râmnicu Sărat se va modifica în mod corespunzător conform prezentei 
hotărâri prin încheierea unui act adițional. 

Art.4.Primarul comunei Grebănu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Art.5.Secretarulgeneral al comunei Grebănu, judeţul Buzău, va comunica prezenta hotărâre 
autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 

Președinte de ședință 
 

Iordache Gina-Simona 
 
 Contrasemnează, 
                                                                                                                Secretar general, 
     Crîngașu Niță 
Grebănu,31 mai 2020 
Nr.17 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri din numărul total de 10 consilieri 
prezenți la ședință și 11 consilieri în funcție . 



 

 

 


