
               R O M Â N I A 
          JUDEŢUL PRAHOVA 
     COMUNA TÎRGŞORU VECHI  
           CONSILIUL LOCAL 

 
H O T A R A R E 

privind  aprobarea listei cu statiile publice de calatori existente pe 
raza comunei Tîrgșoru Vechi, judetul Prahova 

 
Luând în dezbatere : 
Expunerea de motive întocmită de primarul comunei Tîrgșoru Vechi, d-l Dragan Nicolae, prin 

care propune aprobarea listei cu statiile publice de calatori existente pe raza comunei Tîrgșoru Vechi, 
jud. Prahov, înregistrata sub nr.7356 din 11.09.2012; 

Avand in vedere adresa nr.11743/05.09.2012 emisa de Consiliul Judetean Prahova privind 
elaborarea unui nou program de transport judetean de persoane pe perioada 2013-2016, s-a solicitat 
adoptarea unei hotarari prin care consiliul local sa aprobe o lista cu statiile publice de pe raza 
comunei, cu nominalizarea si delimitarea in spatiu a acestora , in conformitate cu prevederile art.II, 
alin.(1) din O.G. nr.27/2010 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr.109/2005 privind 
transporturile rutiere, 

În conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007 privind serviciile publice de transport public 
local, Ordinului nr. 353/2007 al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007 şi Hotărârii Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice; 

In conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. d) , alin.(6) pct.14 din Legea nr 215/2001 
Legea administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate 
cu prevederile art.35 din Ordonanta nr.43/1997 (R) privind regimul drumurilor si art.5 din O.U.G. 
nr.195/2002(R) privind circulatia pe drumurile publice; 

Luand in considerare raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Tîrgșoru Vechi, de 
programe de dezvoltare ec. sociale, buget finanţe, administrarea domeniului public si privat al 
comunei Tîrgșoru Vechi, agricultură, gospodarie comunala, protectia mediului si comert; 

In temeiul art.45 alin. (1), art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001, Legea privind 
administraţia publică locală, republicata,  

 
Consiliul local al comunei Tîrgşoru Vechi , judeţul Prahova, hotărăşte: 

 
Art.1- Se aproba lista cu statiile publice de calatori existente pe raza comunei Tîrgșoru Vechi, 

conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de primarul comunei Tîrgșoru 

Vechi. 
Art.3- Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primăriei prin grija secretarului comunei 

Tîrgșoru Vechi şi va fi comunicată: 
- Instituţiei Prefectului Judetul Prahova 
- D-lui Primar al comunei Tîrgșoru Vechi 
- Consiliului Judetean Prahova. 
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