
ROMÂNIA
JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea Comisiei  paritare pentru asigurarea 

propunerii de atribuire a serviciilor de transport public de persoane 

prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu

Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere:

-Adresa  Autorităţii  Rutiere  Române   nr.26459/09.08.2011,  înregistrată  la 

Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.7872 /15.09.2011;

-Expunerea  de  motive  a  preşedintelui  şi  vicepreşedinţilor,  înregistrată  la 

Consiliul Judeţean Ilfov cu nr._____ /________2011;

-Raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov nr._____ 

/_______2011;

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

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Ţinând seama de prevederile art.16 alin.(3) din Legea nr.92/2007 privind serviciile 

de transport public local modificată şi completată prin Legea 163/2011;

În  temeiul  prevederilor  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 (1)  Se aprobă înfiinţarea Comisiei paritară pentru asigurarea propunerii de 

atribuire a serviciilor de transport public de persoane prin servicii regulate şi de 

atribuire a licenţelor de traseu, având următoarea componenţă:



1.Domnul _________________________ - reprezentant Consiliul Judeţean Ilfov;

2.Domnul Ticulescu Emil Cristinel - reprezentant Autoritatea Rutieră Română.

         Art.2  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 ________2011



ROMÂNIA
JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN

Nr._____/________ 2011

EXPUNERE DE MOTIVE

Potrivit  dispoziţiilor  art.16  alin.(3)  din  Legea  nr.92/2007  privind  serviciile  de 

transport public local modificată prin Legea 163/2011 şi ale art.91 alin.(1) lit.(f), art.97 şi 

art.45 alin.5 din Legea 215/2001 şi Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport 

public local nr.92/2007, consiliului judeţean îi revine, printre altele, atribuţia de a înfiinţa 

Comisia paritară. 

Comisia paritară, potrivit aceloraşi Norme, are următoarea componenţă:

- 1 reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov,

- 1 reprezentant al Autorităţii Rutiere Române. 

Prin  adresa  Autorităţii  Rutiere  Române nr.  26459/09.08.2011,  înregistrată  la 

Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.7872/15.09.2011 a fost desemnat domnul Ticulescu Emil 

Cristinel ca reprezentant.

Faţă de cele precizate mai sus, am iniţiat Proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl 

supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE

CRISTACHE RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE                                                                   VICEPREŞEDINTE 

Roman Gheorghe                                                                                         Manicea Cristina



ROMÂNIA
JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL  JUDEŢEAN

Nr._______/_______2011

RAPORT

Prin  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.151/2007  a  fost  înfiinţată 

Autoritatea de Transport Ilfov.

Potrivit  dispoziţiilor  art.16  alin.(3)  din  Legea  nr.92/2007  privind  serviciile  de 

transport public local, modificată prin Legea 163/2011 şi ale art.91 alin(1) lit.(f), art.97 şi 

art.45 alin.5 din Legea nr.215/2001 şi Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport 

public local nr.92/2007, consiliului judeţean îi revine, printer altele, atribuţia de a înfiinţa 

Comisia paritară pentru asigurarea propunerii de atribuire a serviciilor de transport public 

de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu. 

Comisia  paritară,  potrivit  aceloraşi  Norme,  este  formată  din  1  reprezentant  al 

Consiliului Judeţean Ilfov şi 1 reprezentant al Autorităţii Rutiere Române.

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

întocmit prezentul raport pentru a însoţi Proiectul de hotărâre alăturat.

                                                Direcţia Juridică şi Administraţie Publică 

                                                                   Director executiv

                                                                          Irina Suliman

                                      Şef serviciu Juridic-Contencios

                                                        Avizare Legalitate-Acte

                                             Adela Steliana Ralea


