
                                                               

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind  susţinerea parţială a costurilor de  transport  public de persoane la 
nivelul judeţului Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere:
l Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  vicepreşedinţilor  Consiliului 

Judeţean Ilfov, înregistrată cu nr........... /..............2008;
l Raportul Compartimentelor  de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 

Ilfov, înregistrat cu nr............ /...........2008;
l Raportul   de avizare al Comisiei   de buget,  finanţe,  Bănci,  prognoze  şi 

studii economice; 
l Raportul  de avizare al  Comisiei  de administraţie  publică  locală,  juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi liberăţilor cetăţeneşti;
l Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de servicii  publice,  sociale,  comerţ, 

privatizare şi  intregrare europeană;
Potrivit  prevederilor art.17, lit.o  Legii nr.  92/2007  a serviciilor  de transport 

public  local şi a  Normelor  de aplicare  a Legii serviciilor de transport  public 
local  nr. 92/2007.

În  temeiul  art.  91  alin 1. lit.f, art. 91. alin. 5 lit.a punctul  14 şi art.97   din 
Legea  nr.215/2001 a administraţiei  publice  locale,  republicată, modificată şi 
completată;

HOTĂRĂŞTE

Art.  1 Se aprobă susţinerea  parţială  a costurilor  de   transport  public  de 
persoane la nivelul judeţelui Ilfov, ce reprezintă diferenţa de tarif pentru protecţie 
socială
          Art. 2  Se împuterniceşte Autoritatea de Transport  Ilfov să centralizeze 
situaţia persoanelor ce beneficiează de susţinerea costurilor în condiţiile prevăzute 
de lege, la nivelul judeţului Ilfov, pe baza datelor primite de la consiliile locale.



Art. 3  Sumele necesare susţinerii parţiale a costurilor  vor fi alocate,   din 
bugetul local al judeţului Ilfov, Autorităţii de Transport  Ilfov. 

          Art. 4  Autoritatea de Transport  Ilfov va informa, ori de cîte ori este 
nevoie, Consiliul Judeţean Ilfov cu privire la situaţia existentă.

          Art. 5   Autoritatea de Transport  Ilfov va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.

                                                    PREŞEDINTE,

CRISTACHE RĂDULESCU

                                                                                                               Avizează, 
SECRETAR AL JUDEŢULUI

                                                                             Monica Trandafir

Nr. ............
Din .................2008
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