
ROMÂNIA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind  acordul  de  principiu   în  vederea  utilizării    şi  a  autobuzelor  urbane  pe  traseele  
dintre municipiul Bucureşti  şi localităţile judeţului Ilfov 

Consiliul Judeţean Ilfov; 
Având în vedere: 

- Adresa Autorităţii de  Transport Ilfov  nr.182/05.10.2011,  înregistrată   la   Consiliul 

Judeţean  Ilfov cu nr.8412/05.10.2011; 

-  Expunerea   de   motive  a  Preşedintelui  şi   vicepreşedinţilor  Consiliului  Judeţean Ilfov 

nr.8465/06.10.2011; 

-  Raportul  Direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean Ilfov nr. 

8466/06.10.2011; 

-  Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  învăţământ,  sănătate,  familie,  protecţie  socială, 

protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism ; 

- 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  dezvoltare  urbanistică,  lucrări  publice, 

arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

-  Potrivit prevederilor    art.I pct.1 din  Legea   nr.163/2011  pentru   modificarea şi 

completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007; 



-   În conformitate cu prevederile art. 91 alin.1 lit.,,d”, lit.,,f”,  alin.5 lit.,,a” pct.3 şi art.97 

din  Legea  nr.215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  modificată  şi 

completată; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1  Se aprobă acordul de principiu în vederea utilizării  şi a autobuzelor urbane pe 

traseele dintre municipiul Bucureşti  şi localităţile judeţului Ilfov 

Art.2   Se  împuterniceşte  Directorul  Autorităţii  de  Transport  Ilfov  în  vederea 

întreprinderii demersurilor necesare realizării  obiectivului menţionat la art.1 . 

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

Consiliului  Judeţean  Ilfov  vor  asigura  aducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei 

hotărâri. 

PREŞEDINTE, 
Cristache Rădulescu 

Avizează, 
SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Monica Trandafir 

Nr.____ 

Din _________ 2012 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr.____/__________ 2011 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Autoritatea  de  Transport  Ilfov,  prin  adresa  nr.182/05.10.2011,  înregistrată  la  

Consiliul  Judeţean Ilfov cu nr.8412/05.10.2011,  a adus la  cunoştinţă faptul  că,  având în  

vedere prevederile Legii  nr.163/2011, operatorii  de transport  care deţin licenţe de traseu  

pentru  serviciul  de  transport  public  de  persoane  prin  curse  regulate  pe  traseele  dintre 

municipiul  Bucureşti   şi  localităţile   judeţului  Ilfov,  pot  utiliza  şi  autobuze  urbane  în 

condiţiile în care Consiliul Judeţean Ilfov stabileşte astfel în licenţele de traseu. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.163 din 11 iulie 2011 pentru modificarea şi 

completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007: 

,,Art.I    Legea  serviciilor  de  transport  public  local  nr. 92/2007,  publicată  în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează : 

,, 1. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu 

următorul cuprins: 

"(1^1) Pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate,  pe 

traseele  dintre  municipiul  Bucureşti  şi  localităţile  judeţului  Ilfov,  operatorii  de transport care 

deţin licenţele respective pot utiliza şi autobuze urbane, în condiţiile în care Consiliul Judeţean 

Ilfov stabileşte astfel în licenţele de traseu." 



Faţă de cele menţionate şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, am iniţiat 

proiectul de hotărâre  alăturat  în vederea supunerii  spre dezbatere şi  adoptare Consiliului 

Judeţean Ilfov. 

PREŞEDINTE, 
Cristache Rădulescu 

VICEPREŞEDINTE, VICEPREŞEDINTE,
Roman Gheorghe Cristina Manicea



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr.____/__________ 2011 

RAPORT 

În conformitate cu prevederile Legii nr.163 din 11 iulie 2011 pentru modificarea şi 

completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007: 

,,Art.I    Legea  serviciilor  de  transport  public  local  nr. 92/2007,  publicată  în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează : 

,, 1. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu 

următorul cuprins: 

"(1^1) Pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate,  pe 

traseele  dintre  municipiul  Bucureşti  şi  localităţile  judeţului  Ilfov,  operatorii  de transport care 

deţin licenţele respective pot utiliza şi autobuze urbane, în condiţiile în care Consiliul Judeţean 

Ilfov stabileşte astfel în licenţele de traseu." 

Autoritatea  de  Transport  Ilfov,  prin  adresa  nr.182/05.10.2011,  înregistrată  la  

Consiliul  Judeţean Ilfov cu nr.8412/05.10.2011,  a adus la  cunoştinţă faptul  că,  având în  

vedere prevederile Legii  nr.163/2011, operatorii  de transport  care deţin licenţe de traseu  

pentru  serviciul  de  transport  public  de  persoane  prin  curse  regulate  pe  traseele  dintre 

municipiul  Bucureşti   şi  localităţile   judeţului  Ilfov,  pot  utiliza  şi  autobuze  urbane  în 

condiţiile în care Consiliul Judeţean Ilfov stabileşte astfel în licenţele de traseu. 



Faţă de cele precizate mai sus şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, am 

întocmit prezentul raport pentru a însoţi proiectul de hotărâre alăturat. 

Direcţia Juridică şi Direcţia Economică
Administraţie Publică Director Executiv,
Director Executiv, Bogdan Costea
Irina Suliman 

Şef  Serviciu  Juridic-Contencios, 
Avizare Legalitate Acte 
Adela-Steliana  Ralea 


