
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind aprobarea „Modific rii programului de transport pentru re eaua de trasee jude ene prin

suplimentarea num rului de curse i modificarea  graficului de circula ie pe perioada 2008-2011”

Având în vedere prevederile art. 4 litera c) din Ordinul nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/ 2007, Referatul Direc iei Tehnice i Expunerea de
motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure i avizul favorabil al comisiei pentru urbanism i
amenajarea teritoriului,

În baza art. 91 alin. (1)  lit. f) i art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,

Consiliul jude ean Maramure , adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob „Modificarea programul de transport pentru re eaua de trasee jude ene prin
suplimentarea num rului de curse i modificarea graficului de circula ie  pe perioada  2008-2011 ”,
conform Anexei care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art. 2.  Prezenta hot râre se va publica în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei Juridice i Administra ie Public ,
- Direc iei Tehnice,
- Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din 12 decembrie 2008.

PRE EDINTE,
Mircea Man

                                         Contrasemneaz
SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                                                                                                      Dumitru Dumu a

Baia Mare, 12 decembrie 2008
Nr. 208



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

Anexa
la Hot rârea C.J. MM

nr. 208 din 12 decembrie 2008
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111 MM 111 BAIA MARE SIGHETU
MARMATIEI

BAIA BORSA 154 1 23 1 1 13:00 16:30 5:00 8:30 1,2,3,4,5,6,7 program existent
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07:30 11:30 14:00 17:30

1,2,3,4,5,6,7 curse suplimentare


