
 
R O M A N I A 

JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 
CONSILIUL LOCAL 

 
         

 
H O T A R A R E 

privind stabilirea unor măsuri pentru funcționarea adecvată a transportului 
public local de călători traseul 2 ADI Buzău Mărăcineni 

 
 Consiliul local al comunei Sapoca,judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 - expunerea de motive a viceprimarului comunei, înregistrata sub nr.57/2017; 
 - raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr.58/2017; 
 -raportul contabilului comunei, inregistrat sub nr.59/2017; 
 - Hotărârea ADI Buzău Mărăcineni nr. 4/20.02.2017; 
 In temeiul art.45 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 
republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

 
H O T A R A S T E : 

 

Art. 1. Se aprobă protocolul de predare primire a traseului 2 conform anexei nr. 
1 la Hotărârea ADI Buzău Mărăcineni NR. 4/2017, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

ART. 2. Se aprobă modificarea traseului 2 pe teritoriul ADI Buzău Mărăcineni, 
conform anexei nr. 2 la Hotărârea ADI Buzău Mărăcineni NR. 4/2017, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. După aprobarea bugetului pe anul 2017, Consiliul local Săpoca va 
aproba, prin hotărâre, propunerea de modificarea a tarifului de  călătorie, bilete și 
abonamente pe traseul 2, în cadrul ADI Buzău Mărăcineni, precum și cota 
procentuală suportată de UAT Săpoca din subvenția plătită companiei SC TRANSBUZ 
SA, pentru prestațiile de transport pe traseul 2, în anul 2017. 

Art. 4. Viceprimarul comunei Sapoca va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri, cu sprijinul compartimentului financiar contabil iar secretarul 
comunei o va comunica persoanelor, instituțiilor si autoritatilor interesate. 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
IVAN ADRIAN 

 
     Nr.  15                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 
     Săpoca, 26 februarie  2017                                                                     SECRETAR, 
                                                                                                        Maria-Tania Barchizeanu 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Săpoca în ședința din data de 
26.02.2017 cu respectarea prevederilor art 45 alin (1)  din Legea nr. 215/2001 a administraíei publice 
locare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 9 voturi pentru, 0 
abțineri 3 voturi împotrivă din numărul total de 12 consiliei în funcție și  12 consilieri prezenți la 
ședință. 
 


