ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.07.2016,
Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru
studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat
din cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebeş,
Tinand cont de raportul nr.20.091/28.07.2016 al Directiei Economice,
Avand in vedere prevederile Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local
cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr.51/2006, art.31, alin(1), lit. b), privind
serviciile comunitare de utilităţi publice cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul nr.
972 din 3 octombrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea
transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local,
În temeiul art.36, alin.(2), lit.d), alin.(6), lit.a), pct.14 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.Se aproba modificarea anexei nr.6 lo contractul de delegare a gestiunii serviciului de
transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Caransebes aprobat prin
HCL nr.97/30.03.2016 cu modificarile ulterioare conform anexei nr.1 ce face parte integranta
din prezenta hotarare .
Art.2.Se aproba graficul de circulatie pe perioada vacantei de vara a elevilor (15 iunie- 15
septembrie) conform anexei 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului
Caransebeş prin S.C. TRANSAL URBIS S.R.L. si Compartimentului Autorizari, Control
Comercial.
Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin.
(2), art. 49, alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, la:
- Instituţia Prefectului judeţului Caraş-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş;
- Serviciul Investitii Achizitii Administrativ;
- S.C. TRANSAL URBIS S.R.L.;
- Compartimentului Autorizari, Control Comercial;
- Direcţia Economică;
- Serviciul Autorizari, Avizari, Urbanism;
- Directia Administratie Locala;

-

Biroul Audit Intern;
Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
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