
ROMANIA

ARAREAHO
din 2014

pllylild: eriberalea licentei de traseu ientru servicii de transpoft rutier public judetean
de persoane prin curse regutate speciale pentru operatorul de transpoi ACStitTEENE
TNTREPRINDERE |NDIWDUALA, pe lruseul Liegti - Galali (Arcelor Mittat).
lnitiator: P intele Consiliului Judetului Galati Nicolae Dobrovici-Bacal

NR. 22

Numirul de inregistrare gi data depunerii proiectului:

lvltttal).

PRES DIN
Nicolae D rovtc

ellltrdsem eazd pe tru le

.2014

HoTARA$rE:
Aii!= Se aprobd eliberarea licentei de traseu, pe perioada de 1 an, pentru servicii de

ru operatorul de
- Galati (Arcelor

oL

Consiliul Judelului calati;
Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului;
Avand in vedere raportul directirlor din aparatul de specialitate al Consiliului Judetului

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

bugelfinante, strategii, studii gi prognoza economico - sociale, al Comisiet de specialitate' nr.
3 a Consiliului Judetului Galati pentru dezvoltare urbana Si rurale, agriculture, conservarea gi
protectia mediului ii de servicii publice a $i cel al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului
Judetului Galati - juridice, penlru adminrstratie publice locala, de respectarea drepturilor gi
libert5tilor cetetenegti, de cooperare interinst[ulionalAi

Avend in vedere prevederile at. 17 alin (1) lit. p) din Legea nr.92l2OO7 a serviciilor
de transport public local, cu modificerite gi completdrile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art 4 lit. h) $i art 31 alin. (i ^1 ) din Ordinul nr. 353/2007 al
l\,4inistrulur lnternelor gi Reformei Adminiskative pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Legii serviciilorde transport public local ff.9212oo7 co modificarile gi completdrile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 91 ahn. (1) lit f) gi alin. (5) lit. a) pct. 13 din Legea nr.
215l2001 privind administratia publica rocald, republicata, cu modificirile gi compietdrile
ulterioare;

. . 
in temeiul alt. 97 alin. (1) din Legea ff. 2jSl2OO1 privind administralia publicd locale,

republicate, cu modtficdrile gi completerile ulterioare,

transport rutier public judelean de persoane prin curse regulate speciale p
transport ACSINTE ENE INTREPRINDERE tNDtvtDUALA, pe traseul!ie:

Art2. Prezenta hotdrere se va comunica Autoritdtii Ruti
lnspectoratului de Stat pentru Conkolut in Transportul R;tie7
Inspectoratului Judetean de politie calati Si Directtef Arhilct
specialitate al Consiliului Judetulur Galatr. ,/ t, /,<

Romane - Agentia Galati,
lnspectoratul Teritorial nr 3,
ef din cadrul aparatului de

Secretarul Judetului,
paut^p!9caS
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