
 
 
 

 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
cu privire Ia: aprobare tarife pentru eliberarea licenţei de 
traseu în vederea efectuării transportului public judeţean de 
persoane prin curse regulate speciale 
 
     Având in vedere: 
- Expunerea de motive nr. 10536 / 22.12.2008 cu privire Ia 
proiectul de hotărâre nr. 10537 / 22.12.2008; 
- Raportul comun nr. 10538 / 22.12.2008 al Direcţiei Tehnice şi 
Investiţii, Direcţiei Contabilitate – Financiar, Administrativ şi 
Direcţiei Buget - Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt; 
-   Raportul     nr. 595 / 27.01.2009 al Comisiei pentru studii   
economico - sociale, buget-finanţe, integrare europeană, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 
- Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109 / 2005 
privind transporturile rutiere aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.102 / 2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 92 / 2007 a serviciilor de transport public 
local; 
- Prevederile Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport 
public local nr. 92 / 2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor 
şi reformei administrative nr. 353/2007; 
- Prevederile Normelor privind organizarea şi efectuarea 
transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate 
prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului 
nr.1892 / 2006 cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 861 / 2008 
pentru modificarea anexei Ia Ordinul ministrului transporturilor, 



construcţiilor şi turismului nr. 2156 / 2005 privind tarifele pentru 
prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutiera Romana - 
A.R.R. 
- Prevederile Legii nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
      În temeiul art.91 alin.(1) lit.”b” şi .“d”, alin.(3) Iit.”c”, aIin.(5) 
lit.”c”, art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia 
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 
Consiliul Judeţean Olt adoptã prezenta hotárare: 
 
    Art.1. Se aprobă tarifele pentru eliberarea licenţei de traseu în 
vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin 
curse regulate speciale, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărare. 
  Art. 2. Prezenta hotărâre se publică în presa locală şi se 
comunică Direcţiei Tehnice şi lnvestiţii, Direcţiei Contabilitate 
- Financiar, Administrativ, Direcţiei Buget, Taxe-Impozite şi 
Informatizare şi Autorităţii Judeţene de Transport din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea 
aducerii Ia îndeplinire, Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Olt, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului — 
Judeţul Olt. 
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