ROMANIA
JUDETUL VASLUI
MUNICIPIUL BARLAD
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA nr. 360 / 17.12.2015
privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport
public local de persoane prin curse regulate in municipiul Barlad
cu SC UNISTIL SRL
avand in vedere expunerea de motive a Primarului
potrivit Raportului Compartimentului de transport din cadrul Primariei
Municipiului Barlad;
potrivit raportului comisiei de specialitate a consiliului local;
avand in vedere dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind
transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 92/2007- privind
serviciile de transport public local si Ordinul 353/2007 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
conform prevederilor Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi
publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului nr. 263/2007 privind
aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a
gestiunii serviciilor de transport public local,
potrivit art. 36 pct. 14 si art. 45 alin. 1 si 5 din Legea nr. 215/2001 - privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
in temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Consiliul Local Municipal Barlad intrunit in sedinta ordinara;
HOTARASTE:
Art. 1 – Se aproba prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de
transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Barlad nr.
54/23.11.2009, cu SC UNISTIL SRL, pana la data semnarii noului contract de delegare
de gestiune cu operatorul de transport desemnat castigator in urma finalizarii procedurii
de delegare initiate conform Ordinului nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru
privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de
transport public local, dar nu mai mult de 5 luni.
Art. 2 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de serviciile din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Barlad.
Dată astăzi,17.12.2015
Preşedinte de sedinţă,
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