
ROMANIA

HOT
din 2014

de persoane pin curse regulaae speciale Penlru operatorul de lransport SC AGRO-
-DY 2OOg SRL, pe trased Fa4Aneiti - Gatali (Beddbn)
lnitiator: Presedintele Consiliului Judetului Galati Nicolae Do

Consiliul Judetului Galati;
Avand in vedere expunerea de motive a iniliatoruluii
Av6nd in vedere raportul directiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judetului

Galati;
Avand in vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Judelului Gala,ti -

bugeLfinante, strategii, studii gi prognoza economico - sociald, al Comisiei de specialitate nr.
3 a Consiliului Judetului Galali pentru dezvoltare urbanA gi rurald, agriculture, conservarea 9i
protectia mediului $i de servicii publice a 9i cel al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului
Judetului Galati - juridice, pentru administralie publice locala, de respectarea drepturilor 9i
libertitilor cetelenegti, de cooperare interinstitutionale;

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

Avand in vedere prevederile art. 4 lit. h) $i 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 fi. 92l2OO7 cu modificerile 9i completerile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. 0 qi alin. (5) lit. a) pct. 13 din Legea nr.

21512001 ptiuind administralia publicA local6, republicate, cu modiflcdrile 9i completarile
ulterioare;

in temeiul art. 97 alin (1) din Legea N.21512001 privind administratia publice locale,
republicate, cu modificerile gi completerile ulterioare,

TIOTARA
AILL Se aprobd eliberarea licentei de traseu

transporl rutier public judetean de persoane prin curs
pe perioada de 1 an, pentru servicii de
regulate speciale pentru operatorul de

transport SC AGRO-EDY 2008 SRL, pe kaseul Fa(en $ti - Galati (Badelan).
Art. 2, Prezenta hotdrare se va comunica Auto tii Rutiere Romane - Agentia Galali,

utier - lnspectoratul Teritorial nr. 3,lnspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul
lnspectoratului Judetean de Poli\ie Galati Si Direcf itect $ef din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judetului Galali.
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Numdrul de inregisirare si data depunerii proiectului:


