
ROMÂNIA                                                                                                                  
JUDEŢUL HUNEDOARA 
MUNICIPIUL HUNEDOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE NR. 235/2013* 
privind atribuirea licen ţelor de traseu pentru efectuarea serviciului de 
                transport public local de persoane prin curse regulate 
                                        în municipi ul Hunedoara    
 

Consiliul Local al Municipiului Hunedoara;               
 Analizând nota de fundamentare a Primarului municipiului Hunedoara, prin care se 

propune aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 
public local de persoane prin curse regulate în municipiul Hunedoara, precum şi raportul 
compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 46025/29.08.2013; 

Având în vedere rapoartele Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Hunedoara, al Comisiei 
de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru 
serviciile publice şi comerţ, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de 
agrement; 

În temeiul dispoziţiilor Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei 
Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de 
transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara 
nr.216/19.08.2013 privind  delegarea gestiunii serviciului de transport public local de 
persoane prin curse regulate de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Hunedoara; 

 
În baza prevederilor art.36, alin.1, alin.2, lit.d şi alin.6, lit.a, punctul 14 şi ale art.45 

din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,   

 
                                                  HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1  –  Aprobă  atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului de                

transport public local de persoane prin curse regulate  în municipiul Hunedoara de către 
operatorul de transport S.C.”ECO SID” S.R.L. conform clauzelor contractuale cuprinse în 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin 
curse regulate în municipiul Hunedoara, înregistrat la Primăria municipiului Hunedoara sub 
nr. 51/45630/ 27.08.2013  

Art.2  –  Hotărârea se comunică Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului, 
Secretarului, Direcţiei juridice, Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice,  Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „ECO SID HD”, Comunei Pestişu Mic, SC "Eco Sid" SRL, 
ANRSC Deva, pe panoul de afişaj . 
 
                                                   Hunedoara, la 30.08.2013 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                           Mornea   Maria  
 
                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 
                                                                                              Aurel Ra ţă – Bugnariu 

                                                 
* Hotărârea a fost adoptată cu  vot liber exprimat  - 15  voturi  “pentru “ ; art.1-2 vot liber exprimat  - 15  voturi  “pentru”;  
   Cvorumul necesar pentru adoptare,  votul majorităţii consilierilor prezenţi. 
 
 
 
 


