
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                     HOTĂRÂRE 
 
       cu privire la:  atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate pe traseele cuprinse în 
Programul de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, 
pentru perioada 2008 – 2011 şi aprobarea modelului contractului de 
delegare a gestiunii Serviciului de transport publi c jude ţean de 
persoane prin curse regulate în jude ţul Olt .   
 
Având în vedere: 
 - Expunerea de motive cu privire la proiectul de  hotărâre nr. 1299/  20.02.2009; 
 - Raportul nr. 1301 / 20.02.2009 al Direcţiei Tehnice şi Investiţii din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- Raportul nr. 2140 / 17.03.2009 al Comisiei pentru studii economico - sociale, 
buget-finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului; 
- Raportul     nr. 2153 / 17.03.2009 al Comisiei pentru administraţie publică , 
juridică , apărarea ordinii publice , respectarea drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţenii; 
- Raportul     nr. 2161 / 17.03.2009 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie, servicii publice şi comerţ; 
- Raportul     nr. 2163 / 17.03.2009 al Comisiei comisia pentru muncă, protecţie 
socială, activităţi sportive şi de agrement ; 
- Prevederile art. 17 alin. (1) lit. b), h), şi alin. (2) respectiv ale art. 23 şi art.24  
alin. (1) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007; 
 - Prevederile art. 10 alin. (1) , respectiv ale art. 54 din Normele de aplicare a 
Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 
353/2007 al Ministrului Internelor şi Reformei Administrative; 
 - Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice, nr. 51/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 - Prevederile art. 5 din Normele – cadru privind modalitatea de atribuire a 
contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local aprobate 
prin Ordinul nr.263 /2007  al Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;  



    - Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 136/2008 privind aprobarea 
Regulamentului pentru efectuarea  transportului  public judeţean de persoane şi 
a Caietului de sarcini pentru efectuarea  transportului public judeţean de 
persoane în judeţul Olt. 
      În temeiul prevederilor art.91 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) pct.14.  şi art. 97 
alin (1) din Legea administra ţiei publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
        Consiliul Jude ţean Olt adopt ă prezenta hot ărâre: 
 
       Art.1. Se aprobă atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate  către operatorii desemnaţi 
câştigători ai traseelor cuprinse în Programul de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 - 2011 . 
      Art. 2. Gestiunea  serviciului de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate  se delegă operatorilor de transport, pentru traseele atribuite de 
Comisia Paritară înfiinţată conform Hotărârii nr. 32 / 27.03.2008 a Consiliului 
Judeţean Olt . 
      Art. 3.  Se aprobă modelul Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Olt, în forma 
prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărare.  
     Art. 4. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Olt să semneze, 
contractele de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate. 
    Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Autorităţii 
Judeţene de Transport din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Olt, în vederea aducerii la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Olt. 
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