CONSILIUL JUDE}EAN TELEORMAN
HOTĂRÂRE
privind: aprobarea tarifelor pentru eliberarea licenŃelor de traseu pentru
serviciile de transport public judeŃean de persoane prin curse
regulate speciale şi acordarea autorizaŃiilor de transport
Consiliul JudeŃean Teleorman, întrunit în şedinŃă ordinară conform
prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, modificată şi completată,
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 4233 din 16 aprilie 2008 a vicepreşedintelui
Consiliului JudeŃean Teleorman Putineanu Ion şi raportul comun de specialitate nr.
4234 din 16 aprilie 2008 al DirecŃiei Dezvoltare Locală si Directiei Economice
Buget Finante;
-rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de
activitate ale Consiliului JudeŃean Teleorman;
- prevederile art. 35 alin. (3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi
Reformei Administrative, nr. 353/2007;
-prevederile art. 42 din Ordinul nr. 207/2007, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de acordare a autorizaŃiilor de transport în domeniul serviciilor
de transport public local, al preşedintelui AutorităŃii NaŃionale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de UtilităŃi Publice;
- prevederile art. 91 alin.(1) lit d), alin. (5) lit c) din Legea nr. 215/2001,
republicată, modificată şi completată;
În temeiul dispoziŃiilor art. 97 din Legea administraŃiei publice locale nr.
215/2001, republicată, modificată şi completată,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. - Se aprobă tarifele pentru eliberarea licenŃelor de traseu pentru
serviciile de transport public judeŃean de persoane prin curse regulate speciale, în
judeŃul Teleorman, conform anexei nr. 1.
Art.2. - Se aprobă tarifele pentru acordarea şi modificarea autorizaŃiei de
transport, conform anexei nr. 2.

Art. 3. – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. - Vicepreşedintele Consiliului JudeŃean Teleorman, Putineanu Ion, prin
DirecŃiile Dezvoltare Locală şi Economică, Buget - Finante, va asigura punerea în
aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 5.– Secretarul judeŃului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica
prezentul act administrativ instituŃiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

P R E Ş E D I N T E,
Liviu Nicolae Dragnea

Contrasemnează,
secretar al judeŃului
jr. Rodica Vrabie

Alexandria,
Nr. 52 din 24 aprilie 2008

CONSILIUL JUDEłEAN TELEORMAN

Anexa nr. 1
la Hotărârea nr.52
din 24 aprilie 2008

Tarife
pentru eliberarea licenŃei de traseu pentru serviciile de transport public judeŃean de
persoane prin curse regulate speciale, în judeŃul Teleorman

Denumire
Nr.
crt.
1. Eliberarea licenŃei de traseu pentru un serviciu de transport
public judeŃean de persoane prin curse regulate speciale –
pentru o cursă (tarif pentru 3 ani)
2. Eliberarea unui duplicat al licenŃei de traseu ocazionată de
pierderea, sustragerea sau deteriorarea
celei eliberate
(lei/bucată)
3. Înlocuirea licenŃei de traseu ocazionată de schimbarea
denumirii operatorului de transport sau a adresei sediului
social (lei/bucată)

Tarif
(lei)
120,00

110,00

24,00
(20% din
tariful pentru
eliberarea
licenŃei de
traseu)

Tariful pentru o prestaŃie specifică aferent eliberării unui document pentru o
perioadă mai mică de 3 ani, se stabileşte proporŃional cu durata efectivă a
contractului, conform formulei de calcul alăturată:
Tariful (de la 0 la 36 luni) =

Durata efectivă a contractului (de la 0 - la 36 luni)
Durata maximă a contractului ( 36 luni)

x Tariful pentru 36 luni

Tariful pentru o prestaŃie specifică se calculează prin rotunjire la 1 leu în
favoarea solicitantului prestaŃiei.

P R E Ş E D I N T E,
Liviu Nicolae Dragnea

CONSILIUL JUDEłEAN TELEORMAN

Anexa nr. 2
la Hotărârea nr.52
din 24 aprilie 2008

Tarife
pentru acordarea autorizaŃiei de transport in domeniul serviciilor de
transport public local
Denumire
Nr.
crt.
1. Acordarea autorizaŃiei de transport (tarif pentru 5 ani)
2. Eliberarea copiei conforme a autorizatiei de transport (lei/buc)
3. Modificarea autorizaŃiei de transport (datele de identificare,
denumire sediu)
4. Prelungirea autorizaŃiei de transport

Tarif
(lei)
332,00
244,00
66,40
(20% din
tariful iniŃial)
166,00
(50% din
tariful iniŃial)

Tariful pentru o prestaŃie specifică aferent eliberării unui document pentru o
perioadă mai mică de 5 ani, se stabileşte proporŃional cu durata efectivă a
contractului, conform formulei de calcul alăturată:
Tariful (de la 0 la 60 luni) =

Durata efectivă a contractului (de la 0 - la 60 luni)
Durata maximă a contractului ( 60 luni)

x Tariful pentru 60 luni

Tariful pentru o prestaŃie specifică se calculează prin rotunjire la 1 leu în
favoarea solicitantului prestaŃiei.

P R E Ş E D I N T E,
Liviu Nicolae Dragnea

