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                                                                                                                  Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                                 cu votul a  17   consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR. 247  

privind ajustarea tarifului de călătorie la transportul public local de călători 

efectuat prin curse regulate în municipiul Huşi,judeţul Vaslui 

 

Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

Având în vedere: 

• Referatul  Biroului Tehnic nr. 12449 din 19.06.2020; 

• Referatul de aprobare al primarului nr. 12450 din 19.06.2020 privind 

ajustarea tarifului de călătorie la transportul public local de călători 

efectuat prin curse regulate în municipiul Huşi,judeţul Vaslui; 

• Raportul Biroului Tehnic  nr. 12451 din 19.06.2020; 

• Raportul Compartimentului Juridic nr. 12452 din 19.06.2020; 

• Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru 

administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

• Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze şi programe   

economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi 

comerţ; 

             În conformitate cu prevederile art.17 alin.(1) lit.m)  din  Legea nr.92/2007 a 

serviciului de transport public local, modificată și completată , art.5,20,24 şi 25  din 

Normele-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile 

de transport public local de persoane aprobate prin  Ordinul nr.272/2007 al 

A.N.R.S.C. , art.17 pct.17.1.  din Contractul de delegare de gestiune nr. 11390 din 

06.05.2019  şi art.17 pct.17.1.  din  Contractul de delegare de gestiune nr.17765 din 

09.07.2019  , prevederile  art 129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.b),   din 

Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul  administrativ , cu modificările și 

completările ulterioare;      
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         În temeiul art.139   alin.(3)  lit.h)  şi  ale art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanţa 

de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul  Administrativ , cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

                               HOTĂRĂŞTE : 

             Art.1. Se aprobă  ajustarea  tarifului , practicat de SC “ ANTA’95” SRL şi 

SC “IZVORAŞ” SRL, pentru o călătorie la transportul public local de călători 

efectuat prin curse regulate  în municipiul Huşi  de la 1,7 lei la  2,5 lei . 

           Art.2. Ajustarea  tarifului conform art.1 va face obiectul unui act adiţional la 

contractul de delegare de gestiune nr.11390 din 06.05.2019  încheiat cu SC “ 

ANTA’95” SRL şi a unui act adiţional la contractul de delegare de gestiune nr.17765 

din 09.07.2019  încheiat cu SC “IZVORAŞ” SRL; 

           Art.3.Se împuterniceşte primarul municipiului Huşi, inginer Ioan Ciupilan, 

să semneze în numele şi pentru Municipiul Huşi actele adiţionale prevăzute la art.2 

.  

           Art.4. Cu ducere la îndeplinire se însărcinează primarul municipiului Huşi. 

 
                                                                                                    HUŞI  ,  26  iunie 2020        

                                                                    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                              Contrasemnează pentru legalitate , 

     Cristinel Popa                                                                     Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 


