CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de
transport public judetean de persoane prin curse regulate, a Caietului de
sarcini al serviciului de transport prin curse regulate, a Programului
judetean de transport persoane prin curse regulate cu valabilitate 2013 –
2019, precum si modalitatea de atribuire in gestiune a acestui serviciu
pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean si Raportul nr. 15655/14.12.2012 al Autoritatii Judetene de Transport;
Avand in vedere:
 Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
 Ordinul Ministrului Internelor si Reformei Administrative nr.
353/23.11.2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.
92/2007;
 Ordinul Ministrului Transportului nr. 972/2007 privind aprobarea
Regulamentului - cadru pentru efectuarea transportului public local si a
Caietului de sarcini - cadru al serviciilor de transport public local ;
 Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata ;
 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,
 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului
transporturilor şi infrastructurii nr.240/1614/2012, privind aprobarea
criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind
criteriile de evaluare ale operatorului de transport
 Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autoritatilor de autorizare
pentru serviciile de transport public local nr. 206/29.10.2007;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K3, K5;
 Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din
Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,
HOTARASTE:
ART.1. Se aproba Regulamentul de transport public judetean de persoane prin
curse regulate in judetul Arges, conform anexei 1, parte integranta din prezenta
hotarare.

ART.2. Se aproba Caietul de sarcini al serviciului de transport public judetean
de persoane prin curse regulate in judetul Arges, conform anexei 2, parte
integranta din prezenta hotarare.
ART.3. Se aproba "Programul judetean de transport persoane prin curse
regulate" pentru perioada 2013-2019, in judetul Arges, precum si modalitatea de
atribuire in gestiune delegata a acestui serviciu pentru perioada 01.05.201330.06.2019, conform anexei 3, parte integranta din prezenta hotarare.
ART.4. Autoritatea Judeteana de Transport, Directia Administratie Publica Comunitati Locale si Agentia ARR Arges vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotarari.
ART.5. Compartimentul Legislativ - Transparenta Decizionala va comunica
hotararea:
 Institutiei Prefectului judetului Arges;
 Autoritatii Judetene de Transport;
 Directiei Administratie Publica Comunitati Locale ;
 Agentiei ARR Arges;
 Unitatilor administrativ-teritoriale prin grija Biroului Autoritatii Judetene
de Transport
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