HOTĂRÂRE
cu privire la: prelungirea valabilității Programului de transport rutier
de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean‚ pentru judeţul
Olt, în perioada 01.05.2013- 30.06.2019, actualizat
Având în vedere :
- Expunerea de motive nr. 6869/25.06.2019 cu privire la Proiectul
de hotărâre nr. 6870/25.06.2019;
- Raportul Direcţiei Tehnice şi Investiţii din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Olt nr. 6871/25.06.2019;
- Raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie,
servicii publice şi comerţ nr. 6975/26.06.2019;
- Raportul Comisiei pentru administraţie publică, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu
cetăţenii nr. 6956/26.06.2019;
- Raportul Comisiei pentru muncă, protecție socială, activități
sportive și de agrement nr. 6984/26.06.2019;
- Prevederile art. 17 alin.(1) lit. j1 și j2) din Legea serviciilor
publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr.
92/2007, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. V din Legea nr. 328/2018 pentru modificarea și
completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit.a) pct.14,
art. 97 alin. (1), art. 98 coroborat cu art. 45 alin.(1) și art. 115 alin.(1)
lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e.
Art.1. Programul de transport rutier de persoane prin servicii
regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013 -

30.06.2019 , aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.
151/29.11.2012 și actualizat prin Hotărârile Consiliului Judeţean Olt nr.
156/16.10.2014 și nr. 20/23.02.2017, precum și licențele de traseu
aferente actualului Program de transport, își prelungesc valabilitatea până
la data de 02.12.2019, în conformitate cu prevederile art. V din Legea nr.
328/2018.
Art.2. Se mențin pe perioada prevăzută la art.1, stațiile publice
aferente traseelor înscrise în Programul de transport rutier de persoane
prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada
01.05.2013- 30.06.2019, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr.156/16.10.2014, completată prin art. 2 din Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr. 20/23.02.2017.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii
– Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea
Judeţeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, ARR - Agenția Teritorială
ARR Olt, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului Judeţul Olt .
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 29 de voturi ,,pentru”

