ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. _____/2021
privind aprobarea înființării traseului de transport intern, pe ruta Tufeştii de Jos –
Draxeni- Sasova.
având în vedere:
- cererea doamnei Frunză Elena, domicialiată în satul Tufeștii de Jos, comuna Rebricea, înregistrată
la Primăria comunei Rebricea cu nr. 3293/25.06.2021, prin care solicită adoptarea unui hotărâri de
consiliu local de înființare a unui traseu de transport, intern, pe ruta Tufeştii de Jos – Draxeni- SasovaRebricea- Rateșul Cuzei- Bolați, motivat de faptul că participă la un proiect cu finanțare nerambursabilă
care vizează rezolvarea unei probleme existente la nivelul comunității și anume lipsa stransportului în
comun.
- procesul verbal al ședinței de consiliu local din data de 30 iunie 2021 prin care s-a aprobat de
către domnii consilieri locali ai comunei Rebricea, adoptarea unei asemenea hotărîri.
- Referatul de aprobare al primarului comunei Rebricea, in calitatea sa de initiator, raportul de
specialitate întocmit de compartimentul de specilitate şi rapoartele de avizare favorabile ale comisiilor de
specialitate;
în conformitate cu prevederile din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu
modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile din Norma de aplicare a Legii serviciilor
de transport public local nr. 92/2007, aprobat prin Ordinul nr. 353/2007, cu modificările și completările
ulterioare;
în temeiul art.129 alin. (2) lit. „b”, lit. „c“, lit. „d”, art.129 alin. (4) lit. „d”şi art. 196 alin. (1) lit.
„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRICEA adopta prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă înfiinţarea traseului de transport intern, pe ruta Tufeştii de Jos – DraxeniSasova și retur, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, anexă ce cuprinde
și stațiile de oprire și intervalul orar .
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește viceprimarul comunei
Rebricea, județul Vaslui.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică, prin afișare și se va comunica
primarului comunei Rebricea, compartimentului Buget, contabilitate, impozite şi taxe, compartimentului
urbanism şi amenajare a teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebricea
și Instituției Prefectului – județul Vaslui, în termenul prevăzut de lege.
Rebricea, 16 iulie 2021
I N I Ţ I A T O R,
- Comisia pentru activitati socialculturale, culte, invatamant, sanatate si
familie, protectie copii, tineret si sport.
- Comisia pentru munca si protectie
sociala, amenajarea teritoriului si
urbanism, protectia mediului si turism.
- Comisia pentru activitati economicofinanciare, agricultura, juridica si
disciplina.
Data depunere raport de avizare –
20.07.2021

P R I M A R,
Radu Valerică

Avizeaza pentru legalitate,
Secretarul general al comunei
Jrs. Adina MAFTEI
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea înființării traseului de transport intern, pe ruta Tufeştii de Jos
– Draxeni- Sasova.
Doamnelor şi domnilor,
Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei are la bază cererea doamnei Frunză Elena,
domicialiată în satul Tufeștii de Jos, comuna Rebricea, înregistrată la Primăria comunei Rebricea cu
nr. 3293/25.06.2021, prin care se solicită adoptarea unui hotărâri de către consiliu local al comunei
Rebricea, de înființare a unui traseu de transport, intern, pe ruta Tufeştii de Jos – Draxeni- SasovaRebricea- Rateșul Cuzei- Bolați, motivat de faptul că dumneai participă la un proiect cu finanțare
nerambursabilă care vizează rezolvarea unei probleme existente la nivelul comunității și anume lipsa
transportului în comun.
Conform procesului verbal al ședinței de consiliu local din data de 30 iunie 2021, s-a aprobat
de către consiliul local al comunei Rebricea, adoptarea unei asemenea hotărîri, motiv pentru care
susțin ideea înființării acestui traseu, conform anexei atașate.

16 iulie 2021
VICEPRIMAR,
Mihăilă Neculai

