
  ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA MĂGURA 

- CONSILIUL LOCAL  - 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea amplasamentului stațiilor publice pentru 
traseele de transport rutier de persoane care tranzitează comuna 
Magura și a propunerii referitoare la programul de transport pe 

traseul care deservește comuna Magura, județul Buzău 
 

  

        Consiliul Local al Comunei Măgura, judeţul Buzău, 

 Având în vedere : 

 -referatul de aprobare al primarului comunei Măgura, 
înregistrată sub nr. 37 din 24 februarie 2021; 

 -proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei 
înregistrat  sub nr. 39 din 24 februarie 2021; 

  -raportul de specialitate al secretarului general al comunei 
Măgura înregistrat  sub nr. 38 din 24 februarie 2021; 

 -avizul secretarului general al comunei dat pe proiectul de 
hotărâre; 

-adresa Consiliului Județean Buzău – Biroul de Transport 
Rutier numerele 2805 din 15.02.2021 prin care se solicit 
adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local Magura prin care 
să se aprobe amplasamentul stațiilor publice pentru traseele de 
transport rutier de persoane care tranzitează comuna Magura și a 
eventualelor propuneri referitoare la programul de transport pe 
traseul care deservește comuna Magura; 

-prevederile art. 35 din Ordonanța Guvernului nr. 43 din 
28.08.1997 privind regimul dumurilor, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art. 17 din Legea nr. 92 din 10.04.2007 privind 
serviciile de transport public local, cu modificările și 
completările ulterioare; 



În temeiul art.129 alin (1), alin (2) lit. ”d”, alin (7) lit. ”n”, 
art.139 alin.(3) lit.”d” și art. 196 alin.(1) lit.”a” din Ordonanța de 
Urgență nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ; 
 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

Art. 1.Se aprobă amplasamentul stațiilor publice pentru 
traseele de transport rutier de persoane care tranzitează comuna 
Magura, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2.Seia act de Programul județean de transport rutier de 
personae prin servicii regulate afferent traseului care tranzitează 
comuna Magura,comunicat de către Consiliului Județean Buzău 
– Biroul de Transport rutier. 

Art.3. Secretarul general al comunei  Măgura,județul Buzău, 
va comunica  prezenta hotărâre instituţiilor autorităţilor şi 
persoanelor interesate și o va face publică pe pagina de internet 
,,wwwcomunamagura.ro,, și în Monitorul Oficial Local. 

 

 

Preşedinte de şedinţă,                          Contrasemnează,  

    Consilier Gabriel Mihalcea          Secretar general al comunei, 

              Otilia-Valentina Niță 

  

Măgura, 31 martie 2021 

Nr. 18 

 

 

 Aceasta hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al 
comunei Măgura în şedinţa ordinară din 31 martie 2021, cu 
respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) din  OUG nr 57/2019 
privind  codul administrativ, cu un nr. de ____ voturi pentru , un 
nr. de ____ voturi impotriva, un nr. de ____ abtineri, din nr. total 
de ___ consilieri locali prezenţi si ____ consilieri locali în funcţie. 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

											STATII	PUBLICE	PE	TERITORIUL	U.A.T.	MAGURA	

	

	

Latitudine	 Longitudine	 Drum		 Localitate	 Sens	 Adapost	 Semn	
circulatie	

Alveola	 Trecere	
de	
pietoni	

Denumire	
statie	

45,279262	 26,605144	 DN10	 Magura	 Stanga	 Lemn	 	 Neamenajat	 	 Magura	1	

45,279122	 26,605227	 DN10	 Magura	 Dreapta	 	 	 Neamenajat	 	 Magura1	

45,280061	 26,58647	 DN10	 Magura	 Stanga	 Beton	 	 Neamenajat	 	 Magura2	

45,279834	 26,587837	 DN10	 Magura	 Dreapta	 Lemn	 	 Da	 	 Magura2	

45,26349	 26,522987	 DN10	 Ciuta	 Stanga	 Lemn	 	 Neamenajat	 	 Ciuta	

45,262702	 26,520878	 DN10	 Ciuta	 Dreapta	 Lemn	 	 Da	 	 Ciuta	

45,279918	 26,599007	 DJ203F	 Magura	 Dreapta	 	 	 	 	 Magura	
ramificatie	

45,280106	 26,597817	 DJ203F	 Magura	 Stanga	 	 	 	 	 Magura	
ramificatie	

45,263203	 26,552457	 DJ203G	 Spitalul	
Nifon	

	 	 	 	 	 Cap	linie	
Spitalul	
Nifon	

	

	

	

	


