
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI 

GURA VITIOAREI 
 

                                      
 

                                     HOT RÂRE 

  privind înfiin area unor sta ii de transport public pentru elevii şi preşcolarii  
            din înv mântul preuniversitar de stat de pe raza comunei 
 
 
        Având în vedere prevederile art.3 alin.1 ,alin.2 şi alin.3 lit.b, art. lit. a , b şi e 
din legea nr.92 /2007 a serviciilor de transport public local , cu modificarile si 
completarile ulterioare , precum şi Normele de aplicare ale acestei legi aprobate 
prin Ordinul Administratie Publica nr. 353/2007, cu modificarile si completarile 
ulterioare , respectiv art.4 lit.b şi c, art.9 lit.e şi art.32 , 
        Luând act de avizul de legalitate al secretarului unităţii administrativ-
teritoriale , precum si de avizele favorabile ale comisiei juridică , administrativă, 
protectie sociala si relatii cu cetatenii , precum şi al comisiei pentru activităţi 
economico-financiare , amenajarea teritoriului şi urbanism, 
        În temeiul dispozitiilor art.36 alin. 6 lit.a pct.14, art.115 alin.1 lit.b, alin.3 şi 
alin.5-alin.7 din legea nr. 215/2001 , legea administratiei publice locale , 
republicată , cu modificările si completările ulterioare , 
        Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei , judeţul Prahova , 
 
                                      
                                    HOT R ŞTE : 

 
ART.1 – Se aprobă înfiinţarea pe raza comunei a următoarelor staţii de transport 
public pentru elevii şi preşcolarii din învăţământul preuniversitar de stat , şi anume: 

- Sat Gura Vitioarei -,, La Nisip’’( propr.Dinu Carmen) 
- Sat Gura Vitioarei - ,,Lotru’’( propr.Momai Marian) 
- Sat Făgetu – Punct ,,Troiţă’’( Pod) 
- Sat Făgetu –Punct Zana 
- Sat Fundeni ,propr.Negoiţă Viorel, Biserica Ortodoxă 

ART.2 –Viceprimarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 



ART.3 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică , prin 
intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale , Instituţiei prefectului - 
judeţul Prahova , primarului şi viceprimarului localităţii . 
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