ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

HOTARARE
privind modificarea ~i completarea Regulamentului pentru
efectuarea serviciului de transport public judetean de persoane
prin curse regulate speciale, in judetul Valcea, aprobat prin
Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.3 din 31 ianuarie 2008

Consiliul Judetean Valeea, Tntrunit Tn ~edinta ordinara din data de 19
deeembrie 2011, la care participa un numar de 30 eonsilieri judeteni, din
totalul de 32 eonsilieri Tn funetie;
Avand Tn vedere Expunerea de motive a Pre~edintelui Consiliului
Judetean Valeea, inregistrata sub nr.11981 din 10 oetombrie 2011;
Luand in eonsiderarea Raportul de specialitate al Direetiei Eeonomiee,
inregistrat sub nr.11982 din 10 oetombrie 2011, preeum ~i avizele eomisiilor
de speeialitate;
In eonformitate eu prevederile art. 91 alin.(1) lit. "d" ~i alin.(5) lit. "a"
pet.14 din Legea administratiei publiee locale nr.215/2001, republieata, eu
modifiearile ~i eompletarile ulterioare, eoroborate eu eele ale art.5 ~i art.17
alin.(1) lit."p" din Legea serviciilor de transport public local, nr.92/2007, eu
modifiearile ~i eompletarile ulterioare, eu eele ale art.31 alin.(1) ind.1 - art.35
din Normele de aplieare ale Legii nr.92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului
Internelor ~i Reformei Administrative nr.353/2007, eu modifiearile ~i
eompletarile ulterioare;
In temeiul art. 97 din Legea administratiei publiee locale nr. 215/2001,
republieata, eu modifiearile ~i eompletarile ulterioare,
HOTARA$TE

Art.1 Regulamentul pentru efeetuarea serviciului de transport public
judetean de persoane prin curse regulate speciale, aprobat prin Hotararea
Consiliului Judetean Valeea nr.3 din 31 ianuarie 2008, se modifiea ~i se
eompleteaza, dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, precum ~i la art.11 lit."b" sintagma "Ordonantei
de Urgenta a Guvernului nr.109/2005, privind transporturile rutiere,
aprobata, cu modificari §i completari prin Legea nr.102/2006, cu

modificarile ulterioare" se inlocuie~te cu sintagma
Guvernului nr.27/2011, privind transporturile rutiere".
2. La articolul 6, dupa lit."f" se introduce
care va avea urmatorul cuprins:

0

.

"Ordonantei
.

noua litera, lit."f" ind.1

"lit. "f" ind.1 - aproba atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale. "
3. Articolul 15 se modifica
cuprins:

~i

se completeaza

~i

va avea urmatorul

"Art.15 - Compartimentul Servicii de Transport Public Judetean va
intocmi materialele necesare privind propunerea justificata de acordare a
licentei de traseu, sau dupa caz, de respingere a solicitarii acesteia, pe care
Ie va inainta Consiliului Judetean Valcea spre dezbatere §i aprobare."
4. Articolul 16 se modifica
cuprins:

~i

se completeaza

~i

va avea urmatorul

"Art. 16 - Prin hotarare, Consiliul Judetean Valcea va aproba acordarea
licentei de traseu sau, dupa caz, va respinge solicitarea operatorului de
transport rutier, in cazul in care nu indepline§te conditiile prevazute la art. 7 
art. 11 din prezentul regulament. "
5. Articolul 17 se modifica
cuprins:

~i

se completeaza

~i

va avea urmatorul

"Art.17 - Hotararea Consiliului Judetean Valcea privind acordarea
licentei de traseu se transmite solicitantului, in maximum 5 zile de la data
adoptarii, insotita de:
a) licenta de traseu;
b) caietul de sarcini allicentei de traseu. "
. 6. La art.18 sintagma "Dispozitia Pre§edintelui Consiliului
Judetean Valcea" se inlocuie~te cu sintagma "Hotararea Consiliului
Judetean Valcea".
7. Prima teza la articolul 22 se modifica
avea urmatorul cuprins:

~i

se completeaza

~i

va

"Art.22 - Retragerea licentei de traseu se face de catre Consiliul
Judetean Valcea, prin hotarare, la propunerea Compartimentul Servicii de
Transport Public Judetean, in urmatoarele cazuri: ... "

Art.1I Secretarul Judetului Valcea, prin Compartimentul Cancelarie, va
comunica prezenta hotarare Directiei Economice, Directiei Administratie
Locala ~i Autoritatii Rutiere Romane A. R. R. - Agentia Valcea, Tn vederea
aducerii la Tndeplinire a prevederilor ei ~i va asigura publicarea acesteia pe
site-ul Consiliului Judetean Valcea.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art. 97 din
Legea administratiei publice locale, nr.21512001, republicata, cu modificarile
§i completarile ulterioare, cu un numar de 31 voturi pentru, 0 voturi 7mpotriva
§i 0 abtineri.
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