
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    

HOTĂRÂRE 
Cu privire la : atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în 
Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic 

judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013- 30.06.2019  
 

 Având în vedere : 
- Expunerea de motive nr.1857/20.02.2014 cu privire la Proiectul de 

hotărâre nr. 1858/20.02.2014  
- Propunerile Comisiei Paritare cu privire la atribuirea licenţelor de traseu 

prevăzute în anexa la Proiectul de Hotărâre ;  
           -  Raportul nr. 1859/20.02.2014 al Direcţiei Tehnice şi Investiţii; 
           - Raportul nr. 2062/26.02.2014 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie, servicii publice şi comerţ; 

- Raportul nr. 2071/26.02.2014 al Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică , apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 

 - Raportul nr. 2064/26.02.2014 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, 
activităti sportive şi de agrement; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 151/29.11.2012 cu privire la 
aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic 
judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013- 30.06.2019 ; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 64/30.05.2013 cu privire la: 
Prelungirea valabilităţii  Programului de transport public judeţean de persoane, prin 
curse regulate, pentru perioada 2008 – 2011,actualizat 
           - Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 132/ 2011 cu privire la desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Olt în Comisia Paritară pentru formularea 
propunerilor privind atribuirea traseelor şi a licenţelor de traseu, cu modificările 
ulterioare ;   

- Prevederile art.16 alin.(3) lit.b) art. 17 alin. (1) lit. p) şi art.37 alin.(10) din 
Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Prevederile art. 4 lit h) , art. 19, art. 21 alin.(1) lit.c) din Norma de aplicare 
din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, aprobată prin Ordinul nr. 353/ 2007; 
              În temeiul prevederilor  art.91 alin.(1) lit. d), alin. (5) lit.a) pct.13 şi art. 97 
alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 



 
Consiliul Judeţean Olt adoptă  prezenta h o t ă r â r e 

 
 

 Art.1. (1) Se aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în 
Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean 
pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013- 30.06.2019.  

(2) Licenţele de traseu se atribuie pe baza propunerilor Comisiei Paritare, 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu 
data de 01. 03.2014. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii – Serviciul  

Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor 
Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea Judeţeană 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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