
ROMANIA

HOTAR{REA\R.9+
tin 3l ouatulL n1a

plufuli eliberarea licenlei de tras. u pentru servicii de ttansport rulier public judelean
de persoane prin curse regulaae speciale pentru opetatorul de transpott SC SARMT TA
IMPEX SRL, pe seul Tecuci- NerTegti Deal (Comuna Gohor)

intele Consiliului J ui Galali Cornel Hamza;
Numirul de inregistrare gi data depunerii proiectului: l.] i 1 t Il .\ j .2O14

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

Galatii
Avand in vedere avizul Comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului Judetului Galaii -

buget-finante, strategii, studii gi prognoze economico - sociala, al Comisiei de specialitate nr.
3 a Consiliului Judetului Galati pentru dezvoltare urbane gi rurald, agriculture, conservarea gi
protectia mediului 9i de servicii pub[ce a gi cel al Comisiei de specialitate nr 5 a Consiliului
Judetului Galati - juridice, pentru admrnistratie publice locale, de respectarea drepturilor qi
libert5lilor cetalenegti, de cooperare interinstitutionalA;

Avand in vedere prevederile art. 17 atin. (1 ) lit. p) din Legea N. 92l2OO7 a serviciilor
de transport public local, cu modiflcdnle gi completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art 4 tit. h) 9i art 31 alin. ('l^1) din Ordinut nr. 3S3|2OA7 al
l\4inrstrului lnternelor gi Reformei Administrative pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Legii serviciilor de transport public Iocal ff. 9212007 cu modificirile qi completerile ulterioare;

Avend in vedere prevederile art. 91 atin. (1) tit 0 Si alin. (5) tit a) pct. .13 din Legea nr.
215l200'1 privind administratia publica locald, republicatd, cu modificdrile 9i completdrite
ulterioare:

in temeiul art 97 alin. (1) din Legea N 2lSt2OOl privind administratia publice locale,
republicata, cu modificerile gi completerile ultenoare,

HOTAnAgrr:
Art. 1. Se aproba eliberarea licentei de traseu, pe perioada de 1 an, pentru servicii de

transport rutier public judetean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de
transport SC SARI\,4lNA ll\,lPEX SRL, pe traseut Tecuci - Ndrte$ti Deat (Comuna Gohoo.Artz Prezenta hotSrare se va comunica Autoritetii Rutiere Romene - Agenlra Galati,
lnspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier - lnspe Teritorial nr. 3,
lnspectoratului Judetean de Politie Galati $i Directiei Arhi
specialitate al Consiliului Judetului Galati. /,\

cadrul aparatului de

PR

Nico Dob

C o nt ftis e mne dz d p e ntr u I e gal il a I e

Serrctarul Judctului,


