
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 10 

privind stabilirea, denumirea și avizarea stațiilor de pe traseele transportului public 

județean de călători prin curse regulate, situate în comuna Oțeleni, județul Iași 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă extraordinară, în data de 

15.02.2019 la care participă un număr de 11 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că doamna Ursache Ionela este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai, 

privind stabilirea, denumirea și avizarea stațiilor de pe traseele transportului public județean de 

călători prin curse regulate, situate în comuna Oțeleni, județul Iași; 

Având în vedere adresa nr. 1785/18.01.2019 primită de la Consiliul Județean Iași – 

Compartiment Autoritatea Județeană de Transport Public din cadrul Direcției Tehnice și 

Investiții; 

Având în vedere prevederile art. 35 din O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art 16 alin. (4) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de 

transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului comunei Oțeleni, înregistrat la nr. 1782 din 11.02.2019; 

Având în vedere amendamentul înaintat în cadrul ședinței de consiliu de către doamna 

consilier local Iftime Alida Elena, care a fost adoptat cu 11 voturi ”pentru”,0 voturi ”împotrivă” 

și 0”abțineri”; 

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c) și d), alin. (5) lit.c) și d) și alin (6) lit 

a) pct. 14 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (2) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr 

de 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și  0 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

ART.1 – Se aprobă stabilirea denumirea și avizarea stațiilor de pe traseele transportului 

public județean de călători prin curse regulate de pe teritoriul UAT Comuna Oțeleni, județul Iași, 

pe relația cu municipiul Iași,care vor fi propuse pentru întocmirea noului Program de transport 



public județean de persoane care se va derula pe o perioadă de cel mult 10 ani, identificate în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

ART.2 (1) Fluxul de călători la nivelul localităților componente ale UAT Comuna 

Oțeleni,  respectiv salariați ai operatorilor economici, elevi, studenți, personalul instituțiilor 

publice, cadre didactice, cadre medicale etc., necesar întocmirii noului Program de transport 

public județean va fi următorul: 

- 20 abonați permanenți; 

- media de 100 călători/zilnic pe ruta Oțeleni – Târgu-Frumos – Iași; 

- în zilele de sâmbătă și duminică suplimentarea capcității de transport cu un număr de 

20 locuri libere. 

(2) Cursa de pe traseul Târgu-Frumos - Strunga - Oțeleni care este prevăzută cu ora de 

întoarcere în stația Oțeleni 08.00 va fi decalată cu ora de întoarcere în stația Oțeleni 7.45. 

ART.3 – Primarul comunei Oțeleni și Compartimentul urbanism și amenajarea 

teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Oțeleni vor urmări ducerea 

la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.4 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului; 

- Consiliul Județean Iași – Compartiment Autoritatea Județeană de Transport Public din 

cadrul Direcției Tehnice și Investiții; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

URSACHE IONELA       Contrasemnează pentru legalitate, 

Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1), 

p. Secretarul comunei 

Oțeleni, 15 februarie 2019                                          LUPU IOAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA LA H.C.L. NR.10 din 15.02.2019 

 

I. DENUMIREA STAȚIILOR PENTRU TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN DE 

CĂLĂTORI ÎN LOCALITATEA HÂNDREȘTI 

Nr.  

crt. 

Locul 

amplasării 

stației 

Denumirea 

stației 

Adresa 

(punct de 

reper) 

Coordonate GPS Observații 

Dus Întors 

1. Extravilan ”Bahnă” Hândrești Str. 

Principală 

47.115906, 
27.006652 

47°06'57.0"N 
27°00'23.7"E 
 

Stația nu 

există 

2. Intravilan ”La intrare” Hândrești Str. 

Principală 

47°06'41.4"N 
27°00'54.5"E 

 

47°06'41.4"N 
27°00'54.5"E 

 

Stația nu 

există 

3. Intravilan  Dr. Marton Hândrești Str. 

Principală 

47°06'33.2"N 
27°01'23.0"E 

 

47.109288, 

27.023091 

Stația există 

la sensul 

dus 

(necesită 

relocare) 

4. Intravilan ”La Han” Hândrești Str. 

Principală 

47°06'31.7"N 
27°01'36.3"E 

 

47°06'31.5"N 
27°01'36.1"E 

 

Stația nu 

există 

5. Intravilan ”La stație” Hândrești Str. 

Principală 

47°06'18.5"N 
27°01'50.5"E 

 

47°06'18.5"N 
27°01'50.2"E 

 

Stația există 

la sensul 

dus 

 

II. DENUMIREA STAȚIILOR PENTRU TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN DE 

CĂLĂTORI ÎN LOCALITATEA OȚELENI 

 

Nr.  

crt. 

Locul 

amplasării 

stației 

Denumirea 

stației 

Adresa 

(punct de 

reper) 

Coordonate GPS Observații 

Dus Întors 

1. Intravilan  ”La Moraru” Oțeleni Str. 

Principală 

47°04'15.9"N 
27°02'22.5"E 

 

47°04'15.9"N 
27°02'22.3"E 

 

Stația există 

la sensul 

dus 

2. Intravilan ”La Dira” Oțeleni Str. 

Principală 

47°03'57.2"N 
27°01'50.5"E 
 

47°03'57.4"N 
27°01'50.2"E 
 

Stația nu 

există 

3.  Intravilan ”Centru” Oțeleni Str. 

Principală 

47°03'54.3"N 
27°01'31.6"E 
 

47°03'54.6"N 
27°01'30.0"E 
 

Stația există 

la sensul 

întors 

4. Intravilan ”La 

Ghiorghiu” 

Oțeleni Str. 

Principală 

47°03'32.0"N 
27°01'11.8"E 
 

47°03'31.9"N 
27°01'11.4"E 
 

Stația există 

la sensul 

întors 

5. Intravilan ”Cartierul 

Nou” 

Oțeleni Str. 

Eternității 

47°03'26.5"N 
27°00'46.6"E 
 

47°03'26.4"N 
27°00'46.7"E 
 

Stația nu 

există 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

URSACHE IONELA       Contrasemnează pentru legalitate, 

Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1), 

p. Secretarul comunei 

Oțeleni, 15 februarie 2019                                          LUPU IOAN

 


