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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind înfiin area comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului

de transport public de persoane prin servicii regulate i de atribuire
 a licen elor de traseu

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (3) litera b)  din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, Referatul Direc iei Tehnice, Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului
Jude ean Maramure 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 înfiin eaz  comisia paritar  pentru asigurarea propunerilor de atribuire a
serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate i de atribuire a licen elor de traseu.
Componen a comisiei paritare este:

- ing.Oros Lucian - ef ARR Maramure ;
- ing.T lp anu Gheorghe - consilier D.T;
- Buciuman Cristinel - referent compartiment licen e ARR Maramure  - membru de rezerv ;
- ing.Dragomir C lin-consilier D.T- membru de rezerv ;
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 Juridic i Administra ie Public ;
- Direc iei Tehnice i Investi ii;
- Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii;
- Membrilor comisiei.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 30  august 2011. Au fost prezenti 30  consilieri jude eni (total consilieri
jude eni – 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 30 august 2011
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