
 
 

 H O T Ă R Â R E  
privind modificarea stațiilor  publice pentru serviciile regulate de transport județean și 

interjudețean din orașul Slănic. 
    Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin (1) 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare;       

         Având în vedere  Referatul de aprobare al  domnului consilier local Popescu Sorin , nr. 
12510/176 din 16.12.2020,  Raportul de specialitate  nr.12511/177  din 16.12. 2020, al 
Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului 

           Având în vedere  : 
- Art.5,  alin.(3) din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, 

cu  modificările şi completările ulterioare;  
- Art.17 , alin.(1) lit.j2  și alin.(2)  din  Legea nr.92/2007 serviciilor publice de transport 

persoane în unitățile administrativ-teritoriale, modificată și completată ulterior 
     Ținând seamă de avizele, cu caracter consultativ,  ale comisiilor de specialitate ale 

consiliului local ; 
     În temeiul art. 139, alin.(3) , lit.h) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a)  din OUG nr. 57 din 03. 07. 

2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;          
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

              Art. 1. -  Se modifică stațiile publice pentru serviciile regulate de transport județean și 
interjudețean din orașul Slănic,  de îmbarcare/debarcare,  prevazute în art. 1 al Hotărârii 
Consiliului Local al orașului Slănic  nr.15 din 31.03.2017, după cum urmează: 

- Se   desființează Stația - strada Ștefan cel Mare (,, punct Gavrilă,, )  
- Stația -  strada Ștefan cel Mare (,, punct Cremenea,,) devine stație capăt de traseu ,(plecare 

sosire în rută, precum și staționare între curse)  pentru toți operatorii de transport public de 
persoane,  prin curse regulate 

- Stația - centru, strada Progresului (Parc) devine capăt de traseu , doar pentru cursele 
speciale de transport elevi   

             Art. 2. -  Prezenta  hotărâre  va fi  comunicată celor în drept  prin grija secretarului 
general al oraşului  Slănic  şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic şi a  
Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Slănic.  

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
FLORINEL CHIPEȘIU 

 
                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                              

                          SECRETAR general  al oraşului Slănic,                                                                                      
ISABELA CERASELLA COJOCARU 

Slănic,   22 decembrie  2020 
Nr.  60  
                           
Vot liber.  Hotărârea a fost adoptată cu  15 voturi  „pentru”,0 „împotrivă” şi 0„abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15 , cvorum necesar:8 
 
 


