ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind preluarea şi gestionarea Programului de transport public de persoane prin
curse regulate între judeţul Ilfov şi Municipiul Bucureşti
Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere:
- Adresa Autorităţii de Transport Ilfov nr..............., înregistrată la Consiliul Judeţean
Ilfov nr.................
−

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 buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii
economice;

−

Raportul de avizare al Comisiei de servicii publice, sociale, comerţ, privatizare şi
integrare europeană;

−

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 dezvoltate urbanistică, lucrări
publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului;

Ţinând seama de prevederile pct.7 din Legea nr.163/2011, pentru modificarea şi
completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1), lit.f, art.97 din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă preluarea şi gestionarea de către Consiliul Judeţean Ilfov prin
Autoritatea de Transport Ilfov a Programului de transport public de persoane prin curse

regulate între judeţul Ilfov şi Municipiul Bucureşti, prelungit în conformitate cu
prevederile legale, ca program judeţean de transport, respectându-se termenul de
valabilitate al acestuia.
Art.2 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov şi Directorul
Autoritătii de Transport Ilfov pentru semnarea protocolului, între Autoritatea Rutieră
Română şi Consiliul Judeţean Ilfov, pentru preluarea Programului de transport public de
persoane prin curse regulate între judeţul Ilfov şi Municipiul Bucureşti
Art.3. Se aprobă Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public
de persoane judeţean prin curse regulate şi curse regulate speciale între localităţile din
Judeţul Ilfov şi între localităţile din judeţul Ilfov şi Municipiul Bucureşti, prevăzut în
anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. 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
CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV
Nr.______/___________ 2011

EXPUNERE DE MOTIVE

Potrivit dispoziţiilor punctului 7 din Legea nr.163/2011, la articolul 17, după alineatul (3), din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local se introduce
un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Programul de transport public de persoane prin curse regulate între judeţul Ilfov
şi municipiul Bucureşti, prelungit în conformitate cu prevederile art. II alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, va fi preluat şi gestionat
de către Consiliul Judeţean Ilfov ca program judeţean de transport, respectându-se termenul de valabilitate al acestuia."
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.151/2007 a fost înfiinţată Autoritatea
de Transport Ilfov.
Astfel, se propune împuternicirea Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov şi a
Directorului Autoritătii de Transport Ilfov pentru semnarea protocolului, între
Autoritatea Rutieră Română şi Consiliul Judeţean Ilfov, pentru preluarea programului de
transport public de persoane prin curse regulate între judeţul Ilfov şi Municipiul
Bucureşti
Faţă de cele precizate mai sus am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat pe care îl
supunem spre dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean Ilfov.
PREŞEDINTE,
Cristache Rădulescu
VICEPREŞEDINTE,

VICEPREŞEDINTE,

Roman Gheorghe

Manicea Cristina

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV
Nr.______/___________ 2011

RAPORT
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.151/2007 a fost înfiinţată Autoritatea
de Transport Ilfov.
Potrivit dispoziţiilor punctului 7 din Legea nr.163/2011, la articolul 17, după alineatul (3), din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local se introduce
un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Programul de transport public de persoane prin curse regulate între judeţul Ilfov
şi municipiul Bucureşti, prelungit în conformitate cu prevederile art. II alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, va fi preluat şi gestionat
de către Consiliul Judeţean Ilfov ca program judeţean de transport, respectându-se termenul de valabilitate al acestuia."
Astfel, se propune împuternicirea Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov şi a
Directorului Autoritătii de Transport Ilfov pentru semnarea protocolului, între
Autoritatea Rutieră Română şi Consiliul Judeţean Ilfov, pentru preluarea programului de
transport public de persoane prin curse regulate între judeţul Ilfov şi Municipiul
Bucureşti
Prin adresă Autoritatea de Transport Ilfov a înaintat Consiliului Judeţean Ilfov
Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane judeţean prin
curse regulate şi curse regulate speciale între localităţile din Judeţul Ilfov şi între
localităţile din judeţul Ilfov şi Municipiul Bucureşti.
Faţă de cele relatate mai sus am întocmit proiectul de hotărâre pe care îl supunem
spre dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean Ilfov.
Direcţia Economică
Director executiv
Bogdan Costea

Direcţia Juridică şi Administraţie Publică
Director executiv
Irina Suliman
Şef Serviciu Juridic-Contencios,
Avizare Legalitate Acte
Adela Ralea

