
ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

 HOTĂRÂRE
privind înlocuirea unor reprezentanţi în Comisia paritară de atribuire 

a traseelor cuprinse în Programul de transport judeţean 
valabil pentru perioada 2008-2011

Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere:

– Adresa  Ministerului  Internelor  şi  Reformei  Administrative  nr.1563/15.02.2008, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov nr.1780/15.02.2008;

– Expunerea  de  motive  a  preşedintelui  şi  vicepreşedinţilor  înregistrată  la  Consiliul 
Judeţean Ilfov cu nr.6367/27.06.2008;

– Raportul  direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr. 
6368/27.06.2008;

– Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  buget,  finanţe,  bănci,  prognoze  şi  studii 
economice;

– Raportul de avizare al Comisiei de servicii publice, sociale, comerţ, privatizare şi 
integrare europeană;

– Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală,  juridică,  apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

– Raportul  de  avizare  al  comisiei  de  organizare  şi  dezvoltate  urbanistică,  lucrări 
publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului;

Ţinând seama de prevederile  art.17 alin.(1) lit.b) din Legea nr.92/2007 privind 
serviciile de transport public local şi ale art.19 alin.(3) din Normele de aplicare a Legii 
serviciilor  de  transport  public  local  nr.92/2007 aprobate  prin  Ordinul  nr.353/2007 al 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;

În  temeiul  prevederilor  art.91  alin.(1),  art.97  şi  art.45  alin.(5)  din  Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată;



HOTĂRĂŞTE:

Art.1 (1) Se aprobă înlocuirea unor reprezentanţi în Comisia paritară de atribuire 
a traseelor cuprinse în Programul de transport judeţean valabil pentru perioada 2008-
2011, astfel:
– domnul Cismaru Niculae va fi înlocuit de domnul Marin Mircea;
– domnul Grindeş Victor va fi înlocuit de domnul Livezeanu Daniel.

(2) Componenţa Comisiei paritare este următoarea:
1. Anghel Petre – consilier judeţean;
2. Şerban Ion – consilier judeţean;
3. Marin Mircea – consilier judeţean;
4. Livezeanu Daniel – Autoritatea de Transport Ilfov.

Membrii de rezervă:
Bolintineanu Gheorghe;
Tudor Marian.

Art.2 Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.47/2008 se modifică corespunzător.

Art.3  Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor asigura 
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
Cristache Rădulescu

Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir
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