ROMANIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 22
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
29 februarie 2012, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 168/20.02.2012, de către
primarul oraşului Ocna Mureş.
Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind
organizarea si executarea serviciului public de transport persoane in regim de inchiriere, a caietului
de sarcini al serviciului de transport persoane in regim de inchirierer, a contractului de atribuire in
gestiune delegata al serviciului de transport in regim de inchiriere, iniţiat şi înaintat spre aprobare de
către primarul oraşului Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif;
Vazand:- referatul nr.2080/22.02.2012 al Compartimentului coordonare transport public local;
Având în vedere Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,
republicată in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborata cu Legea nr.
38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere cu modificarile si completarile
ulterioare, Ordinul nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea Legii
38/2003, Ordinul 207/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizatiilor de
transport in domeniul serviciilor de transport public local;
În temeiul art.45, p-ctul 1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică
locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aproba Regulamentul privind organizarea si executarea serviciului public de transport
persoane in regim de inchiriere, conform anexei 1- parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.2: Se aproba caietul de sarcini al serviciului de transport persoane in regim de inchiriere,
conform anexei 2- parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3: Se aproba contractul de atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport in regim
de inchiriere conform anexei 3- parte integrantă a prezentei hotărâri.
Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului
Ocna Mureş, prof . Dragut Augustin Iosif.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Compartimentului Coordonare transport public local din cadrul Consiliului local al orasului
Ocna Mures;
Ocna Mures, la 29.02. 2012
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL,
ING. IOAN POPA

PSN/PSN
EX:7;ANEXE:2;

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ

NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:15; Voturi ,,pentru”: 15.
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