
                                                               

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT   DE  HOTĂRÂRE
 

privind   desemnarea  unui  reprezentant  al Consiliului Judeţean Ilfov  în Consiliul 
de conducere  al  Autorităţii Metropolitane  de  Transport  Bucureşti

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere:

- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  vicepreşedinţilor  Consiliului  Judeţean 

Ilfov, înregistrată cu nr. _____/____2012;

- Raportul  Direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov, 

înregistrat cu nr. _____/ ____2012;

- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi liberăţilor cetăţeneşti;

       În conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanţa  Guvernului nr.21/2011 privind 

înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti, modificată şi completată;

  În temeiul  art. 45 alin. (5), art. 91 alin. 1 lit. f şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei  publice  locale – republicată, modificată şi completată.

HOTĂRĂŞTE:

       Art. 1 Se aprobă  desemnarea  domnului _______________________________ 

pentru  a face  parte  din  Consiliul de Conducere  al Autorităţii   Metropolitane  de 

Transport  Bucureşti. 



    
         Art. 2  Hotărârea  nr. 150/2011 îşi încetează  aplicabilitatea.

         Art.3 Autoritatea  de  Transport  Ilfov şi direcţiile  de specialitate  din  cadrul 

Consiliului Judeţean Ilfov   vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri.

PREŞEDINTE,

MARIAN   PETRACHE 

Avizează , 
SECRETAR AL JUDEŢULUI

                                                                             Monica Trandafir

Nr. ________
Din ____________



                                             

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr _____ din ______ 2012

EXPUNERE DE MOTIVE

       Potrivit   prevederilor  art. 1  din Ordonanţa  Guvernului  nr. 21/2011  privind 

infiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucureşti, modificată  şi completată 

,,Se  înfiinţează  Autoritatea  Metropolitană  de  Transport  Bucureşti  -  denumită  în 

continuare  A.M.T.B.,  instituţie  publică  cu  personalitate  juridică,  în  subordinea 

Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu sediul în bd. Dinicu Golescu nr. 38,  

sectorul 1, Bucureşti.

      A.M.T.B. este instituţia publică desemnată să asigure politica privind planificarea  

strategică,  monitorizarea şi  avizarea activităţilor privind autorizarea,  organizarea şi  

controlul funcţionării serviciilor de transport public de călători în zona metropolitană  

Bucureşti,  pentru  transportul  cu  metroul,  autobuze,  microbuze,  tramvaie,  troleibuze,  

trenuri regionale şi transport naval.

       Autorităţile  de  reglementare  competente  cu  atribuţii  specifice  în  domeniul  

transportului public local de călători îşi păstrează atribuţiile, astfel cum acestea au fost  

stabilite prin actele normative în vigoare.’’

       În  conformitate   cu  prevederile  art. 10   alin.  1 din Ordonanţa  Guvernului  nr. 

21/2011   privind   infiintarea  Autoritatii  Metropolitane   de  Transport   Bucureşti 

modificată şi completată, ,,Consiliul de conducere este format din 7 membri:

- preşedintele - director general al A.M.T.B., 

- 3 reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi

 - câte un reprezentant al: 



 -  Ministerului Administraţiei şi Internelor,

 -  Consiliului Judeţean Ilfov   şi 

-   Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

        Având  în vedere  constituirea  Consiliului   Judeţean Ilfov   prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Ilfov  nr. 46/2012  este  necesară   desemnarea   unui   reprezentant 

al Consiliului Judeţean Ilfov    în  Consiliul  de  conducere al  Autorităţii  Metropolitane 

de  Transport   Bucureşti, drept  pentru  care  am iniţiat prezentul proiect  de hotărâre  pe 

care-l propunem spre aprobare   Consiliului Judeţean Ilfov.

                                                

                                               PREŞEDINTE,

                                          MARIAN  PETRACHE 

VICEPREŞEDINTE                                                  VICEPREŞEDINTE
       
    Manicea  Cristina                                                         Mihai   Barbu 



                                                               
                                                        

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr _____ din ___________ 2012

                                                       RAPORT

      În  conformitate   cu  prevederile  art. 10   alin.  1 din Ordonanţa  Guvernului  nr. 

21/2011  privind  infiintarea  Autoritatii  Metropolitane  de  Transport   Bucureşti, 

modificată  şi completată  ,,Consiliul de conducere este format din 7 membri:

 -  preşedintele - director general al A.M.T.B., 

  - 3 reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi

 -  câte un reprezentant al: 

 -  Ministerului Administraţiei şi Internelor,

 -  Consiliului Judeţean Ilfov şi 

-   Consiliului General al Municipiului Bucureşti.’’

       Potrivit   prevederilor  art. 1  din Ordonanţa  Guvernului  nr. 21/2011  privind 

infiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucureşti, modificată  şi completată: 

,,Se  înfiinţează  Autoritatea  Metropolitană  de  Transport  Bucureşti-  denumită   în 

continuare  A.M.T.B.,   instituţie  publică  cu  personalitate  juridică,  în  subordinea  

Ministerului  Transporturilor  şi Infrastructurii, cu sediul  în  bd. Dinicu Golescu nr. 38,  

sectorul 1, Bucureşti.

        A.M.T.B. este instituţia publică desemnată să asigure politica privind planificarea 

strategică, monitorizarea şi avizarea activităţilor privind autorizarea, organizarea şi 

 



controlul funcţionării serviciilor de transport public de călători în zona metropolitană  

Bucureşti,  pentru  transportul  cu  metroul,  autobuze,  microbuze,  tramvaie,  troleibuze,  

trenuri regionale şi transport naval.

         Autorităţile  de  reglementare  competente  cu  atribuţii  specifice  în  domeniul  

transportului public local de călători îşi păstrează atribuţiile, astfel cum acestea au fost  

stabilite prin actele normative în vigoare.’’

           Având  în vedere  constituirea  Consiliului  Judeţean Ilfov   prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Ilfov  nr. 46/2012  este  necesară   desemnarea   unui   reprezentant 

al Consiliului Judeţean Ilfov    în  Consiliul  de  conducere al  Autorităţii  Metropolitane 

de  Transport   Bucureşti, drept  pentru  care  am intocmit   prezentul  raport  pentru a 

însoţi proiect  de hotărâre alăturat.

    DIRECŢIA  JURIDICĂ  ŞI 
   ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
   
        Director executiv, 
          Irina Suliman                          

                                                        SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS
                                                           AVIZARE  LEGALITATE  ACTE
                                                                                    
                                                                                  Şef serviciu,
                                                                                  Adela Ralea
                                                                      
                                                                  

                                                                                                                                   Întocmit/tehnored. Grigore  Elena


	JUDEŢUL ILFOV
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	HOTĂRĂŞTE:

	       Art. 1 Se aprobă desemnarea  domnului _______________________________ pentru  a face  parte  din  Consiliul de Conducere  al Autorităţii  Metropolitane  de  Transport  Bucureşti. 
	Marian   petrache 
	JUDEŢUL ILFOV
	CONSILIUL JUDEŢEAN
	    Manicea  Cristina                                                         Mihai   Barbu 


	JUDEŢUL ILFOV
	CONSILIUL JUDEŢEAN



