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                                                                                  Hotararea a fost adoptată cu  

votul a 15 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.84 

privind aprobarea prelungirii delegării gestiunii serviciului de transport 

public local prin curse regulate,efectuat pe raza municipiului Huşi  
 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 
 

 Având în vedere: 

  expunerea de motive privind aprobarea prelungirii delegării gestiunii 

serviciului de transport public local prin curse regulate,efectuat pe 

raza municipiului Huşi; 

 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze şi programe 

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

comerţ; 

 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 juridice şi de disciplină, pentru 

administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, culte, tineret, 

turism, sănătate, muncă, protecţie socială, protecţia copilului, familie; 

         În conformitate cu prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 

92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.5 alin.(5) din 

Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr.1191/69 şi nr.1107/70 ale Consiliului, ale art. 36 alin.(2) 

lit.d), alin.(6) lit.a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 
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          În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

               HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de delegare a gestiunii 

serviciului public local de persoane prin curse regulate nr.11375/03.05.2010 şi nr. 

11376/03.05.2010, până la atribuirea efectivă a acestora prin licitaţie publică, dar 

nu mai mult de 18 luni. 

          Art.2. Se împuterniceşte primarul municipiului Huşi , ing.Ioan Ciupilan, să 

semneze actele adiţionale la contractele  menţionate la art.1. 

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

municipiului Huşi. 

 

                                                             HUȘI, 31 octombrie 2016 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,                Contrasemnează, 

     Nicoleta Rotariu                                          Secretarul municipiului Huși  

                   jr.Monica Dumitrașcu 

 
 


