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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-finanle, strategii, studii $i prognozd economico - sociald, al Comisiei de specialitate' nr.
3 a Consiliului Judetului Galati pentru dezvoltare urban5 Si rurala, agriculturd, conseryarea gi
protectia mediului gi de servicii publice a Si cel al Comisiei de specialitate nr. S a Consiliului
Judetului Galali - juridicd, pentru administratie publice locala, de respectarea drepturilor gi
libertellor cetdtenegti, de cooperare interinstitutionalS;

Avand in vedere prevederite art. 17 atin. (1) lit. p) din Legea ff. 92t2OO7 a serviciilor
de transport public local, cu modificArile 9i complet6rile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 4 tit. h) 9i art. 31 atin. (1^t ) din Ordinut nr. 35312007 al
Minishului lnternelor gi Reformei Administrative pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Legii serviciilor de transpo( public local fi.9212007 cu modific6rile gi completiirile ulterioare,

Avand in vedere prevederite art. 91 atin. (1) tit. f) Si atin. (5) lit. a) pct. .13 din Legea nr.
215l2001 privind administralia publicd tocalE, republicate, cu modificarile 9i comp'ietdrite
ulterioare;

in temeiul art. 97 alin (1) din Legea ff 21S:2OO1
republicatd, cu modificerile gi completdrile utterioare,
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privind administratia publica locale,
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Art. 1. Se aprob5 eliberarea licentei de traseu, pe perioada de 1 an, pentru servicii de

transport rulier-public ju.tetean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de
transport SC Al\ilARlLlA RA SRL, pe traseut Gatati _ Folteiti (potitia de Frontierdj.

Art.2. Prezenta hoterare se va comunica Autoritd{ii Rutieie Rom6ne _ Agenlia Galati,
lnspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier _ lnspectoratul Teritorial nr. 5,

1"I^::l_"flrly'^Jrdgtean de potitie^ catati Si Direcliei Arhitect geJ' Jin cadrut aparatutui de
specialitate al Consiliului Judelulur Galati.
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Secretarul Judelului,


