
 
 
 
 

 
HOTĂRARE 

Cu privire la: modificarea Hot ărârii Consiliului Jude ţean Olt nr. 132/ 
24.11.2011 referitoare la desemnarea reprezentantul ui Consiliului 
Jude ţean Olt în  Comisia Paritar ă pentru  formularea propunerilor 
privind    atribuirea traseelor şi a licen ţelor de traseu  
 
 Având în vedere: 

- Expunerea de motive  nr. 8055/11.09.2012 cu privire la Proiectul de 
hotărâre nr. 8056/ 11. 09.2012; 

- Adresa Agen ţiei Olt a Autorit ăţii Rutiere Romane  nr. 4599/31. 
10.2011 înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 10372/ 15.11.2011; 

- Raportul Direc ţiei Tehnice şi Investi ţii  nr. 8057/ 11.09.2012 
- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică , apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 
8631/25.09.2012;                          

- Raportul  Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, 
 servicii publice şi comerţ nr. 8648/25.09.2012 ; 

- Prevederile art. 19 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de 
transport public local nr. 92/2007, aprobata prin Ordinul Ministrului 
Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Prevederile art.16 alin.(3) lit. b)  din Legea nr . 92/ 2007 a 
serviciilor publice de transport local, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 
În temeiul prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
Consiliul Jude ţean Olt adopt ă prezenta h o t ă r a r e: 

  
 Art I Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 132/ 24.11.2011 cu privire 
la desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Olt în Comisia Paritară 
pentru formularea propunerilor privind atribuirea traseelor şi a licenţelor de 
traseu, se modifică după cum urmează: 
 1. Art 1 se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins:  

„Art.1. Se desemnează  reprezentantul Consiliului Judeţean Olt în 
Comisia Paritară pentru  formularea propunerilor privind    atribuirea 
traseelor şi a licenţelor de traseu,  în persoana domnului Purcărin Emil 
consilier juridic superior în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt” 



 2. Art.2 se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins: 
 „Art.2.Comisia Paritară se compune din reprezentantul Consiliului 
judeţean Olt,  domnul Purcărin Emil şi reprezentantul Autorităţii Rutiere 
Romane, domnul Bărbulescu Valeriu”.  
 

Art. II .  Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii, 
Serviciului Resurse Umane şi Relaţii cu Instituţii Subordonate din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Olt, Agenţiei Olt a 
Autorităţii Rutiere Romane, persoanelor nominalizate în vederea aducerii la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului- 
Judeţul Olt. 

 
 

PREŞEDINTE 
 Paul STĂNESCU 

 
 

                                                                  Contrasemneaz ă 
Secretarul Jude ţului 

                                                                     Marin DOBRE 
 
 

Slatina 27.09.2012 
Nr. 103 
AB/AB/ 2 ex 

 


