ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifului pentru eliberarea licenţei de traseu
în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse
regulate speciale, în judeţul Buzău
Consiliul Judeţean Buzău;
Având în vedere:
-

expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, înregistrată sub
nr.1308/ 2008;
raportul de specialitate al Direcţiei pentru administrarea patrimoniului şi investiţii a
Consiliului judeţean Buzău, înregistrat sub nr.1309/ 2008;
avizul Secretarului judeţului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
rapoartele de avizare pe fond ale proiectului de hotărâre, emise
de unele Comisii de specialitate ale Consiliului Judeţean Buzău
anexate la hotărâre;
prevederile art.35 alin.(3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local
nr.92/2007, aprobate prin Ordinul nr.353/2007 al Ministrului Internelor şi Reformei
Administrative,

În temeiul art.91 alin.(1) lit.”d”, alin.(5) lit.’’c’’, art.97 şi art.104 alin.(1) lit.’’e’’, alin.(6)
lit.’’d’’ şi alin.(7) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă tariful pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării
transportului public de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Buzău, în sumă de 120,00
lei.
Art.2. În situaţia pierderii, sustragerii sau deteriorării licenţei de traseu, prevăzută la art.1,
tariful pentru eliberarea unui duplicat al acesteia este în sumă 110,00 lei.
Art.3. În cazul înlocuirii licenţei de traseu, ca urmare a schimbării denumirii operatorului de
transport sau a sediului social al acestuia, tariful pentru eliberarea licenţei de traseu, este în sumă
de 24 lei, reprezentând 20% din tariful prevăzut art.1.
Art.4. Autoritatea judeţeană de transport, constituită în cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului judeţean Buzău, va asigura respectarea prevederilor prezentei hotărâri.
Art.5. Secretarul Judeţului Buzău, va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor,
instituţiilor şi persoanelor interesate, precum şi aducerea la cunoştinţă publică a acesteia.
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Hotărârea a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”, - „împotrivă”, - abţineri din totalul de 33 consilieri
în funcţie din care prezenţi 29.

