
 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 125      
 din 28 iunie 2017 

 

privind: eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean 
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport STERIAN 
ALEXANDRU Intreprindere Individuală, pe traseul Pechea-Independenţa (DJ 251Galaţi-
Pechea, Km 22, punct de lucru al SC Confind SRL Câmpina) 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5288/22.06.2017 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 
Galaţi; 
 Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Judeţean Galaţi  - 
buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 
3 a Consiliului Judeţean Galaţi pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi 
protecţia mediului şi de servicii publice a şi cel al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului 
Judeţean Galaţi - juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională; 
 Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor 
de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 4 lit. h) şi art. 31 alin. (1^1) din Ordinul nr. 353/2007 al 
Ministrului Internelor şi Reformei Administrative pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) şi alin. (5) lit. a) pct. 13 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art. 1. Se aprobă eliberarea licenţei de traseu, pentru perioada de 1 an, pentru servicii de 
transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de 
transport STERIAN ALEXANDRU Intreprindere Individuală, pe traseul Pechea- Independenţa 
(DJ 251Galaţi-Pechea, Km 22, punct de lucru al SC Confind SRL Câmpina). 
Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica, Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Galaţi, 
Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 3, 
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi şi operatorului de transport STERIAN 
ALEXANDRU Intreprindere Individuală. 

 
 

   P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 
 

 Contrasemnează pentru legalitate 

         Secretarul Judeţului, 

      Paul Puşcaş 
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 State Gheorghe/                                                                                                                          Mărioara Dumitrescu 
Ene Petruş Augustin/ 
20.06.2017 


