CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN
COMISIA PARITARĂ
Nr. 1109/01.02.2012
Proces verbal din data de 01.02.2012
privind: formularea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de
persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu urmare a
licitaţiei electronice din data de 27.01.2012

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Normele metodologice de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, licenţele de traseu pentu traseele cuprinse în programele de
transport judeţene se atribuie operatorilor de transport rutier, prin hotărârea
Consiliului Judeţean Teleorman pe baza propunerii comisiei paritare, şi se emit/se
eliberează de către agenţia ARR-Teleorman.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 133 din 28 octombrie 2011
se înfiinţează comisia paritară pentru formularea propunerilor de atribuire a
serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a
licenţelor de traseu formată din:
- Zamfir Dănuţ, consilier, Consiliul Judeţean Teleorman, Direcţia Dezvoltare
Locală, Serviciul Utilităţi Publice, Compartimentul Transporturi Judeţene –
membru;
- Peşu Beatrice Doina referend de specialitate gradul I, Autoritatea Rutieră
Română- Agenţia Teleorman – membru;
- ing. Tecşor Valentin, consilier, Consiliul Judeţean Teleorman, Direcţia
Dezvoltare Locală, Serviciul Utilităţi Publice, Compartimentul Transporturi
Judeţene – membru de rezervă:
- Neg Emil inspector de specialitate gradul IA, Autoritatea Rutieră RomânăAgenţia Teleorman – membru de rezervă.
Urmare afişării rezultatelor licitaţiei electronice din data 27.01.2012 s-a întrunit
comisia paritară conform art. 19 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a
Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările
ulterioare, în data de 01.02.2012 la sediul Consiliului Judeţean Teleorman.
Pe baza rezultatelor licitaţiei electronice prin sistemul naţional, Comisia
paritară emite următoarea propunere de atribuire:
Traseul TR 036 Turnu Măgurele-Liţa-Beciu (38 km) să fie atribuit operatorului
de transport SC Lavcom SRL, comuna Lunca, sat Prundu, judeţul Teleorman, cod
fiscal: R 23343261.
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