HOTĂRÂRE
privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de
persoane prin curse regulate speciale Societăţii Comerciale
RADFARM S.R.L.

Având în vedere :
- Expunerea de motive nr. 1602/17.02.2016 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.
1603/17.02.2016;
- Cererea domnului Radu Daniel, în calitate de administrator al S.C. RADFARM S.R.L.
cu sediul în localitatea Caracal, str. Rahovei, nr. 58, județul Olt , înregistrată la Consiliul
Judeţean Olt cu nr. 14109/18.12.2015 prin care solicită acordarea unei licenţe de traseu
pentru un serviciu de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe
traseul FĂRCAȘELE - REȘCA – CARACAL;
- Adresa Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Teritorială ARR Olt nr.165/05.02.2016,
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt cu nr.1305/08.02.2016;
- Raportul Direcţiei Tehnice şi Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Olt nr. 1604/17.02.2016;
- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 1796/23.02.2016;
- Raportul Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi de
agrement nr. 1805/23.02.2016;
- Raportul Comisiei
pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi
comerţ nr. 1868/23.02.2016;
- Raportul Comisiei pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, ecologice şi protecţia mediului, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură nr. 1876/23.02.2016;
- Prevederile art.5, art.17 alin.(1) lit.p) şi ale art.38 alin.(7) din Legea nr. 92/2007 a
serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.4 lit.h), art. 31 alin (11) şi (2), art.35 alin.(1), (3) şi (5), art.37 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, cu modificările şi
completările ulterioare.
În temeiul art. 91 alin.(1) lit.f), art. 97 alin.(1), art. 98 coroborat cu art. 45 alin.(1)
și art. 115 alin.(1) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă atribuirea unei licențe de traseu, operatorului de transport S.C.
RADFARM S.R.L., pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale, pe traseul FĂRCAȘELE - REȘCA – CARACAL, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Licența de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr
egal cu numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor
eliberate de compartimentele de specialitate de transport din cadrul autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor
transportate şi după achitarea tarifului stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.174/20.12.2013.
Art.3. Licenţa de traseu este valabilă până la data de 15.10.2016, când expiră
perioada de valabilitate a contractului încheiat de operatorul de transport menţionat la art.1,
cu beneficiarul.
Art.4. Retragerea licenţei de traseu se face de către compartimentul specializat de
transport din cadrul Consiliului Judeţean Olt, în următoarele situaţii:
a) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării ei;
b) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport a unor abateri grave de la
prevederile caietului de sarcini aferent licenţei de traseu sau ale regulamentului
pentru efectuarea transportului public local;
c) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier;
d) la retragerea licenţei de transport.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Administrarea Patrimoniului,
Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Olt, S.C. RADFARM S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire, Preşedintelui
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 de voturi ,,pentru”.
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ANEXA

Direcţia Tehnică şi Investiţii
Autoritatea Judeţeană de Transport

la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt
nr. 24/25.02.2016

Tabel privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin
curse regulate speciale

Nr.
Crt.

Seria şi nr. licenţei
de traseu

1.

Seria LST OT
nr.0000082
Valabilă până la data
de
15.10.2016

Operatorul de
transport
rutier căruia i s-a
atribuit licenţa de
traseu
S.C .RADFARM S.R.L.

Traseul/ Auto
FĂRCAȘELE – REȘCA CARACAL
OT-85-RAD
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