
 
 

R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 
CONSILIUL LOCAL 

     P R O I E C T 
 

H O T A R A R  E 
privind stabilirea unor statii speciale pentru transportul, cu microbuzul Scolii 

gimnaziale Sapoca, al elevilor si prescolarilor 
care invata la scolile si gradinitele din localitate 

 
 
 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -referatul de aprobare al primarului comunei, inregistrata sub 
nr.274/26.09.2019; 
 -avizul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, 
inregistrat sub nr. 275/26.09.2019 
 -raportul consilierului juridic, inregistrat sub nr. 276/26.09.2019; 
 -adresa nr.1604/2019 a Scolii gimnaziale Sapoca; 
 -Regulamentul de organizare a transportului școlar nr. 1550/26.09.2019 
aprobat în ședința Consiliului de administrație a Școlii Gimnaziale Săpoca din data de 
26.09.2019; 
 -prevederile art.101 alin(1) punctul 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 195/2002 privind Codul rutier; 
 -prevederile art.129 alin(2) lit.”a” si alin.(7) lit.”a”  din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 
 In temeiul art. 196 alin. (1)  lit. ,,a.. si art. 139 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 
 

 
H O T A R A S T E : 

 
 Art.1.-Se stabilesc statiile speciale, pentru transportul cu microbuzul Scolii 
gimnazile Sapoca, al elevilor si prescolarilor care invata la scolile si gradinitele din 
localitate, dupa cum urmeaza: 

- stația ,,Cofetărie,, - str. Molidului, sat Mătești; 
- statia “Canal – localitatea Mătești”; 

 - stația ,,1,, - aflată după intersecția străzilor Mocanu și Luncii , sat Mătești; 
 - stația ,,Balastieră,, - sat Mătești; 

- stația ,,Muche,, - sat Săpoca; 
- stația ,, strada Speranței,, - intersecție cu strada Principală, sat Săpoca; 
-stația ,,Cămin Săpoca,, - sat Săpoca; 
-stația ,,Peco,, - sat Săpoca; 

 -stația ,,Poliție,, - sat Săpoca; 
-stația ,,Valea Nucului,, - granită UAT Săpoca; 
- stația str. Labirintului/curbă – zona Valea Puțului  
- stația str. ,,Bisericii,, - zona Valea Puțului; 

 
 
 
    



   
 
 
 

Art.2.-Pe data adoptării prezentei, H.C.L Nr. 85/2017 privind stabilirea unor 
statii speciale pentru transportul, cu microbuzul Scolii gimnaziale Sapoca, al elevilor 
si prescolarilor care invata la scolile si gradinitele din localitate, își încetează 
aplicabilitatea. 

Art. 3. Primarul comunei va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari 
iar secretarul comunei o va comunica  autoritatilor si institutiilor interesate.  
 
 
 
 
 

INITIATOR, 
P. PRIMAR, 

V I C EP R I M A R, 
 

ILIE ION 
             CONTRASEMNAT, 

 Nr.  277                                                                                          Secretar general UAT Săpoca,                                                                     
 Săpoca, 26 septembrie 2019                                                    
                                                                                              Maria Tania Barchizeanu 
 
 

 
 


