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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru efectuarea transportului public de

persoane prin curse regulate speciale pentru transportul elevilor de la domiciliu spre i de la
unit ile de înv mânt

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure ,
Raportul Direc iei Tehnice i Investi ii i avizul favorabil al comisiei de amenajarea teritoriului i
urbanism;

inând cont de prevederile art. l, punctul 11, din Legea nr. 163/2011, pentru modificarea i
completarea Legii nr. 92/200 a serviciilor de transport public local precum i a art.l, punctul 3,
lit.h), din Ordinul nr.182/31.08.2011, privind modificarea i completarea Normelor de aplicare a
Legii nr.92/2007, a serviciilor de transport public local, aprobate prin Ordinul ministrului internelor
i reformei administrative nr.353/2007 i în baza art.l, punctul 24, din Ordinul nr.182/31.08.2011,

privind modificarea i completarea Normelor de aplicare a Legii nr.92/2007, a serviciilor de
transport public local, aprobate prin Ordinul ministrului internelor i reformei administrative
nr.353/2007, licen ele de traseu pentru curse regulate speciale se elibereaz  în baza hot rârii
autorit ii administra iei publice locale ori jude ene,

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

Consiliul jude ean Maramure , întrunit în edin  ordinar ,  adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. Se aprob  „atribuirea licen elor de traseu pentru efectuarea transportului public de
persoane prin curse regulate speciale pentru transportul elevilor de la domiciliu spre i de la
unit ile de înv mânt”, conform anexei care face parte 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 i Investi ii;
- Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  cu 27 de voturi „pentru” i 2 ab ineri în edin a ordinar
a Consiliului jude ean Maramure  din 14 decembrie 2012. Au fost prezen i 29 de consilieri jude eni
din totalul de 34 consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 14 decembrie 2012
Nr. 185
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Anex  la HCJ MM nr. 185 din 14 decembrie 2012

PROPUNEREA DE ACORDARE A LICEN ELOR DE TRASEU I A CAIETELOR DE
SARCINI PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE

SPECIALE AFERENTE TRASEELOR

Nr.
crt.

Ruta i operatorul de
transport

 Beneficiarul
transportului: societate

comercial , institu ie sau
unitate de înv mânt

Num r de
persoane

transportate
Angaja i

elevi, copii

1

Poienile Izei-Sighetu
Marma iei

S.C. TUR C TORI
SRL

Liceul Tehnologic Marma ia
Sighetu Marma iei 16 Elevi

SECRETAR AL JUDE ULUI
Dumitru Dumu a

Baia Mare, 14 decembrie 2012


