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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

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

prin reducerea num rului de curse, modificarea capacit ii de transport
i a graficelor 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 , precum i  avizul favorabil al comisiei de amenajarea
teritoriului i urbanism;

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
reducerea num rului de curse, modificarea capacit ii de transport i a graficelor 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 publice;
- Direc iei Tehnice i de Investi ii;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 31 de voturi „pentru” i un vot „ împotriv ” în edin a ordinar  a
Consiliului jude ean Maramure  din data de 22 ocotombrie 2010 . Au fost prezenti 32 consilieri jude eni (total
consilieri jude eni – 35).

PRE EDINTE
 Mircea Man

Contrasemneaz
            SECRETAR AL JUDE ULUI
                                                                                                                       Dumitru Dumu a

Baia Mare, 22 ocotombrie 2010
Nr.165
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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE                                 Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 165 din 22 octombrie 2010

A  B C Program circula ie
Dus ÎntorsNr. vehicule

necesareNr.
ofert Jude Cod.

traseu Autog.
/ loc.

Loc.
intermed. Autog./ loc.

Km pe
sens

Nr. curse
planificate

Capacitate
transport

locuri
active rezerve

Plecare Sosire Plecare Sosire

Zilele de
circula ie Observa ii.

7:15 8:43 15:00 16:28
4:45 6:10 18:45 20:13
13:00 14:28 11:30 12:58
16:28 17:51 16:45 18:13
20:15 21:38 23:00 0:28

1,2,3,4,5 program
existent

06:45 08:13 11:30 12:58
13:00 14:28 15:00 16:28

83 MM 083 BREB SIGHETU
MARMA IEI 34 5 10 1 1

16:28 17:51 18:45 20:13
1,2,3,4,5 program

solicitat

a) Reducerea capacit ii de transport a autovehiculelor de la 23 la 10 pe traseul: Sighetu
Marma iei-Poienile Izei, cod traseu 058, deservit de SC Bus Trans Srl, cu respectarea punctajelor aurtovehiculelor


