ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
PRIMARIA ORASULUI GAESTI
PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea eliberarii licentei de traseu
privind transportul public local efectuat de S.C.MOGOSANI TRANSPORT SRL

Consiliul Local Gaesti judetul Dambovita
Avand in vedere :
- expunerea de motive intocmita de domnul primar Gheorghe Grigore ;
- contractual de transport incheiat intre S.C. Mogosani Transport SRL si Primaria Orasului
Gaesti;
- raportul nr. 14.985/21.09.2018 , intocmit de d-na Stoica Marioara , consilier in cadrul
compartimentului Buget – Contabilitate , Impozite si Taxe Locale si Informatica ;
- avizul comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Gaesti ;
- prevederile art.4,lit.,,h,, din Ordinul Ministerului Internelor si Reformei Administrative nr
353/207 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007;
- prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local cu modificarile si
completarile ulterioare ;
- prevederile art.36 alin.2 , lit. ,, d,, din Legea Administratiei Publice Locale , cu modificarile si
completarile ulterioare ;
In temeiul art .45 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala cu modificarile
si completarile ulterioare ;
HOTARASTE :

ART.1 – Se aproba acordarea licentei de traseu pe raza orasului Gaesti pentru
S.C.MOGOSANI TRANSPORT SRL cu sediul in com . Mogosani , jud. Dambovita pe traseele
mentionate in caietul de sarcini al Licentei , prevazute in anexa la prezenta hotarare .
ART.2 - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari de obliga compartimentului Buget –
Contabilitate , Impozite si Taxe Locale si Informatica din cadrul primariei Gaesti .

Initiator ,
d-nul primar ,
Gheorghe Grigore

Avizat de legalitate ,
Secretar ,
Jr. Diaconu Mitica

EXPUNERE de MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea eliberarii licentei de traseu
privind transportul public local efectuat de S.C.MOGOSANI TRANSPORT SRL

În conformitate cu prevederile :
- art. 17 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, una din atribuţiile Consiliului local cu privire la serviciile de
transport public de persoane prin curse regulate sau speciale este „să aprobe atribuirea licenţelor
de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate sau a
transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz”
- art. 34 din Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007 potrivit
cărora „în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau
serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori
judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse
regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris
refuzul motivat, după caz”.
Fata de c ele de mai sus va rugam sa hotarati .

INITIATOR
d-nul primar ,
jr.Gheorghe Grigore

