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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

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

persoane prin curse regulate pentru operatorii de transport declara i câ tig tori la edin a de
atribuire electronic  din 18.12.2013

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

inând cont de prevederile art. 37 alin. 10 din Legea nr. 92/ 2007 a serviciilor de transport
public local, cu modific rile i complet rile ulterioare precum i a art. 4 lit. h) din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/ 2007 cu modific rile i complet rile
ulterioare;

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  adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. Se aprob  „atribuirea licen elor de traseu pentru efectuarea transportului public de
persoane prin curse regulate pentru operatorii de transport declara i câ tig tori la edin a de
atribuire electronic  din 18.12.2013” 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 de Dezvoltare i Investi ii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  din 18
decembrie 2013. Au fost prezen i 33 din totalul de 35 membrii ai consiliului jude ean.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 18 decembrie 2013
Nr. 201

Anexa la prezenta hot râre poate fi accesat  pe site-ul Consiliului Jude ean Maramure
www.cjmaramures.ro.

http://www.cjmaramures.ro

