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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind modificarea tarifelor pentru transportul public de persoane

 prin curse regulate speciale

 Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure ,
Raportul Direc iei Tehnice i Investi ii i avizele favorabile ale Comisiei de amenajarea teritoriului
i urbanism i ale Comisiei juridice i de disciplin ;

În baza prevederilor Legii nr. 92/2007 serviciilor de transport public local i a Legii nr. 273/
2006 a finan elor publice locale;

În temeiul 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 , întrunit în edin  ordinar , adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. Se aprob  „modificarea tarifelor pentru curse regulate speciale” conform anexei care
face parte din prezenta hot râre, începând cu data de 1 ianuarie 2013.

Art.2.  Hot rârea nr. 159/ 2008 a Consiliului jude ean Maramure  se abrog  la data intr rii
în vigoare a prezentei hot râri.

Art.3. 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 tirea edin elor i rela ii cu consilierii;
- Tuturor operatorilor economici interesa i, prin publicare în presa local .

Prezenta hot târe a fost adoptat  cu unanimitate de voturi în edin a ordinar  a
Consiliului jude ean Maramure  din 24 octombrie 2012. Au fost prezen i 30 de consilieri jude eni
din totalul de 35 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 24 octombrie 2012
Nr. 156
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Anexa la HCJ MM nr. 156 / 24 octombrie 2012

PROPUNEREA PRIVIND APROBAREA MODIFIC RII TARIFELOR ÎN
VEDEREA ACORD RII LICEN ELOR DE TRASEU I A CAIETELOR DE SARCINI

PENTRU TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE

Nr.
crt.

Tarifele supuse aprob rii în vederea acord rii
licen elor pentru serviciul de transport public

judetean de persoane prin curse regulate
speciale

TARIFE
ACTUALE

(lei)

TARIFE
PROPUSE

(lei)

1

Licen a de traseu se elibereaz  pentru o perioad
egal  cu perioada de valabilitate a contractului
încheiat cu beneficiarul sau cel care a angajat
transportul, dar nu mai mult de 3 ani, dup
prezentarea documentului de plat  a tarifului de
eliberare.

2 În cazul transportului copiilor, elevilor i a
studen ilor la i de la  unit ile de înv mânt.

100 lei/curs /
durat  contract

120 lei/curs /an

3

În cazul transportului salaria ilor la i de la
institu iile la care sunt angaja i sau pentru
transportul angaja ilor unui operator economic
la i de la locul de munc .

120 lei/curs /
durat  contract

144lei/curs /an

4
Eliberarea unui duplicat al licen ei de traseu
 ocazionat  de pierderea, sustragerea sau
deteriorarea celei eliberate.

110 lei/bucat 132 lei/bucat

Noile tarife se vor aplica de la 01.01.2013.

SECRETAR AL JUDE ULUI
Dumitru Dumu a

Baia Mare, 24 octombrie 2012


