
ROMANIA

"m.\;r"d , ^.2HoTARAREA NR. 923
din 25 ete.^hLh'G 2or3

pluj-lti eliberarea licenlelor de traseu pentru seruicii de transport rutier public
judelean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transpott S.C.
POINT DISTRIBUTION GRUP SRL Garafi, pe traseele Galati - Vendbri (DN 26, km I -
SC ,4SrL SRL S, SC HILLPACK SRL) Si $ivifa - Vandtori (DN 26, km 8 - SC ASIL SRL 9i
sc HTLLPACK SRL)
lnitiator: Pregedintele Consiliului Judelului Galali Nicolae Dobrovici-Bacalbaga;
Numarul de inregistrare gi data depunetii proiecluluii c)112 I 2e // -2013

Consiliul Judetului Galati;
Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului;
Avand in vedere raportul directiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judetului

Galati;
Avand in vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Judetului Galati -

buget-finante, strategii, studii gi prognoze economico - socia16, al Comisiei de specialitate nr.
3 a Consiliului Judetului Galati pentru dezvoltare urbana $i rura16, agriculture, conservarea gi
protectia mediului $i de servicii publice a $i cel al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului
Judelului Galati - juridice, pentru administratie publice localA, de respectarea drepturilor gi
libertatilor cetAtenegti, de cooperare interinstitutionala;

Avand in vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. p) din Legea N.9212007 a serviciilor
de transport public local, cu modificArile Si completdrile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 4 lit. h) Si art. 31 alin. (1^1) din Ordinul nr. 35312007 al
Ministrului lnternelor gi Reformei Administrative pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Legii serviciilor de transport public local ff.9212007 cu modiflcerile Si completdrile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit.0 gi alin. (5) lit. a) pct. 13 din Legea nr.
215i200'l privind administralia publicA locala, republicat6, cu modificarile 9i comptetdrite
ulterioare:

in temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.21512001 privind administratia publice localS,
republicata, cu modiflcdrile Si completArile ulterioare,

HOrARASrr:
Art.1. Se aprobe eliberarea licenlelor de traseu, pe perioada de 1 an, pentru servicii

de transport rutier public judetean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul
de transport S.C. POINT DISTRIBUTION GRUP SRL Gatali, pe traseele catati - Vanetori
(DN 26, km 8 - SC ASIL SRL 9i SC HILLPACK SRL) $i givita - Vanatori (DN 26, km 8 - SC
ASIL SRL 9i SC HILLPACK SRL).

AILL Prezenta hoErare se va comunica Autori
lnspectoratului Judetean de Politie calati ii Direc;lr

Rutiere Romane - Agentia Gala_ti,
itect $ef din cadrul aparatului de

specialltate al Consiliului Judelului Galati.

Nicolae
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