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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a  18  consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.43  

privind acordarea avizului de principiu pentru  aprobarea înfiinţării Traseului nr.3 de 

transport public local de călători:Corni- Raiesti -Dric -Zona Industriala- Raiesti- Corni  şi 

aprobare a Delegării de Gestiune prin Concesionare a Serviciului Public de Transport Public 

local de călători compus din trei trasee  prin curse regulate în Municipiul Huşi prin atribuire 

directă către SC “Parcuri Verzi&Urban Trans” SRL , în vederea publicării în JOUE a 

anunţului de intenţie privind Delegarea de Gestiune prin Concesionare a Serviciului Public de 

Transport Public Local de Călători   compus din trei trasee  prin curse regulate în Municipiul 

Huşi prin atribuire directă către SC “Parcuri Verzi&Urban Trans” SRL 

 

 

          Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

 

         Având în vedere: 

 

 Expunere de motive privind acordarea avizului de principiu pentru  aprobarea 

înfiinţării Traseului nr.3 de transport public local de călători:Corni- Raiesti -Dric 

-Zona Industriala- Raiesti- Corni  şi aprobare a Delegării de Gestiune prin 

Concesionare a Serviciului Public de Transport Public local de călători compus 

din trei trasee  prin curse regulate în Municipiul Huşi prin atribuire directă către 

SC “Parcuri Verzi&Urban Trans” SRL , în vederea publicării în JOUE a 

anunţului de intenţie privind Delegarea de Gestiune prin Concesionare a 

Serviciului Public de Transport Public Local de Călători   compus din trei trasee  

prin curse regulate în Municipiul Huşi prin atribuire directă către SC “Parcuri 

Verzi&Urban Trans” SRL; 

 Ghidul Solicitantului – POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI Axa prioritară 3: 

Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 

investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon 

pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv 

promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare 

relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon 

în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;                  
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 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huşi  nr. 251 /2017- Privind 

aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Huşi ; 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huşi nr. 109/2018 - privind 

completarea obiectului de activitate a S.C. "PARCURI VERZI" SRL Huşi cu 

activitatea de transporturi urbane, suburbane şi metropolitane, Cod CAEN 4931 

şi schimbarea denumirii societăţii în S.C. "PARCURI VERZI & URBAN 

TRANS" SRL HUŞI; 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huşi nr. 183/2018 - privind 

aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie“Asfaltare/reabilitare 

străzi(inclusiv trotuare,piste de biciclete) pe traseul transportului 

public(aproximativ1,7km),asfaltare trotuare cu excepţia celor de mai 

sus(aproximativ 5,5 km),amenajare staţii de transport în comun”în cadrul 

proiectului integrat” Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Huşi bazată pe 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”,  în vederea accesării unei finanţări în 

cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: 

Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon. Prioritatea de 

investiţii 4e, Obiectivul specific 3.2:Reducerea emisiilor de carbon în zonele 

urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă ; 

 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huşi nr. 188/2018 - privind 

aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţie “Dezvoltare terminal de transport public şi staţii de 

încărcare autobuze”în cadrul proiectului integrat”Reducerea emisiilor de carbon 

în Municipiul Huşi bazată pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă” în vederea 

accesării unei finanţări în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 

cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7REGIUNI-Axa prioritară 3:Sprijinirea tranziţiei 

către o economie cu emisii scăzute de carbon. Prioritatea de investiţii 

4e:promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate 

tipurile de teritorii,în special pentru zonele urbane,inclusiv promovarea 

mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante 

pentru atenuare,Obiectivul specific 3.2:Reducerea emisiilor de carbon în zonele 

urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă ; 

 Regulamentul European 1370/2007  privind serviciile publice de transport 

feroviar şi rutier de călători ; 

 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  pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor 

publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură ;    

  raportul de avizare al Comisiei de comunicare, integrare europeană,  relaţii cu 

alte consilii locale sau organisme similare , relaţii externe . 



          În temeiul prevederilor  art.36 alin. (2) lit.b) şi art.45 alin.(2) lit.d) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările 

ulterioare .         

               

HOTĂRĂŞTE : 

 

           Art.1.Se aprobă acordarea avizului de principiu pentru înfiinţarea traseului nr 3 de 

transport public local de călători:Corni- Răiești -Dric -Zona industrială- Răiesti- Corni , în 

vederea publicării în JOUE a anunţului de intenţie privind Delegarea de Gestiune prin 

Concesionare a Serviciului Public de Transport Public Local de Călători compus din trei 

trasee  prin curse regulate în Municipiul Huşi prin atribuire directă către SC “Parcuri 

Verzi&Urban Trans” SRL . 

             Art.2.Se aprobă acordarea avizului de principiu pentru Delegarea de Gestiune prin 

Concesionare a Serviciului Public de Transport Public Local de Călători compus din trei 

trasee  prin curse regulate în Municipiul Huşi prin atribuire directă către SC “Parcuri 

Verzi&Urban Trans” SRL ,  în vederea publicării în JOUE a anunţului de intenţie privind 

Delegarea de Gestiune prin Concesionare a Serviciului Public de Transport Public Local de 

Călători   compus din trei trasee  prin curse regulate în Municipiul Huşi prin atribuire directă 

către SC “Parcuri Verzi&Urban Trans” SRL. 

          Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi . 

 
                                                                   HUŞI  , 29   ianuarie 2019  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                   Contrasemnează, 

         Georgel  Dumitrel                                           Secretarul municipiului Huşi  

                   jr.Monica Dumitrașcu 


