
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        

H O T Ă R Â R E 
privind atribuirea unei licen ţe de traseu  pentru efectuarea transportului public  de 

persoane prin   curse regulate speciale 
 
 

     Având în vedere : 
 - Expunerea de motive nr. 1401/15.12.2012 la Proiectul de hotărâre 
nr.1402/15.02.2012; 
 - Cererea  domnului Tunsoiu Viorel  în calitate de administrator al S.C. Tunsoiu SRL 
cu sediul în municipiul Slatina, str. Crizantemei, nr. 5, bl.5 AB, sc. A, etaj 1,  ap. 4, judeţul Olt, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 465/17.01.2012, prin care solicită acordarea 
licenţei de traseu pentru un serviciu de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate speciale pe traseul Slatina – Curtişoara- Dealul Nucilor; 
 - Adresa Autorit ăţii Rutiere Române- Agen ţia Olt  nr. 161/20.01.2012, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Olt sub nr. 627/ 20.01.2012;  
 - Raportul Direc ţiei Tehnice şi Investi ţii , din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului judeţean Olt nr. 1403/15.02.2012; 
 - Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică , apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii nr. 1592/21.02.2012; 
 - Raportul  Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ 
 nr. 1596/ 21.02.2012; 

- 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,  art.35 alin.(1)  şi (3) şi art.37  din Normele de aplicare 
a Legii serviciilor de transport public local nr. 9 2/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001  privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, 
 

 Consi l iul Jude ţean Olt  adoptă prezenta hot ărâre: 
 

Art.1.  Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public de 
persoane prin curse regulate speciale, S.C. Tunsoiu  SRL, pe traseul Slatina – Curtişoara- 
Dealul Nucilor, conform  anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



Art.2.  Licenţa 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 sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţii administraţiei 
publice judeţene, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate. 

 
Art.3. Licenţa de traseu se eliberează pe o perioadă egală cu perioada de valabilitate a 

contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3 
ani după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. 

 
Art.4.  Retragerea licenţei de traseu se face de către compartimentele sau serviciile 

specializate de transport din cadrul autorităţii administraţiei publice judeţene, 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, U.L.M. şi 

Transport Judeţean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Olt, S.C. 
Tunsoiu SRL, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt . 
 
                                                         

PREŞEDINTE 
Paul STĂNESCU 
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ROMÂNIA                                                                                           ANEXA  
CONSILIUL  JUDEŢEAN  OLT                                 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 
AUTORITATEA  JUDEŢEANĂ  DE  TRANSPORT                  nr.27/23.02.2012. 
                   
                                                                                                        

                                              
 
 
                                                                                               
Tabel privind atribuirea unei  licenţe de traseu pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate speciale 
 

 
 
 

Direcţia Tehnică şi Investiţii 
Iliuţă NECĂ 

 
 
 
 
                                                                               Şef Serviciu  

                                                      Administrarea Patrimoniului, 
                                                                U.L.M. şi Transport Judeţean 

                                                              Costinel Netcu  
 

 

Nr. 
Crt. 

Seria şi nr. 
licenţei 

de traseu 

Operatorul de 
transport 

rutier căruia i 
s-a atribuit 
licenţa de 

traseu 

Traseul 

    
 
   1 

Seria LST OT 
nr.0000022 

Valabilă până 
la data de 

30.12.2012 

SC TUNSOIU 
S.R.L.  

SLATINA(S.C.PIRELLI 
TYRES ROMANIA S.R.L) 

– 
CURTISOARA-DEALUL 

NUCILOR(INTERSECTIE- 
DOBROTINET) 


