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HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 151 din 
29.11.2012 cu privire la: aprobarea Programului de transport rutier 
de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru județul 
Olt, în perioada 01.05.2013–30.06.2019, cu modificările și 
completările ulterioare 
 
 
 
 
      Având în vedere : 
         - Referatul de aprobare nr. 10455/18.09.2019 la Proiectul de 
hotărâre nr. 10456/18.09.2019;  
         - Raportul Direcției Tehnică și Investiții – Autoritatea Județeană 
de Transport nr. 10465/18.09.2019; 
         - Raportul nr. 10778/24.09.2019 al Comisiei pentru muncă, 
protecție socială, activități sportive și de agrement; 
         - Raportul nr. 10783/24.09.2019 al Comisiei pentru Administrație 
Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor 
Omului și Relații cu Cetățenii; 
         - Raportul nr. 10815/25.09.2019 al Comisiei pentru organizarea si 
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice ecologice si protecția 
mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectură; 
         - Raportul nr. 10816/25.09.2019 al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie, servicii publice și comerț; 
        -  Prevederile art. 1 alin. (12) și (13) din Legea serviciilor publice de 
transport local nr. 92/2007, astfel cum a fost modificată și completată prin 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2019; 
         - Prevederile art. 2 alin. (2), art. 3 pct. 61, 33, 40 și art. 81 alin. (2)   
lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 109/2014, cu modificările și completările 
ulterioare; 
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        -  Prevederile art. 2, art. 9 și art. 22 din Normele metodologice 
privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea 
transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel 
judeţean, aprobate prin Ordinul comun al Ministrului transporturilor și 
Ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 
1158/2336/2019; 
        - Prevederile art. X din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
51/2019, pentru modificarea și completarea unor acte normative în 
domeniul transportului de persoane, 
 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. q), art. 182 
alin.(1) și (4) coroborat cu art.139 alin.(1) si art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului             
nr. 63/2019, 
 

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e. 
 
 

Art. I. Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 151 din 29.11.2012 
cu privire la: aprobarea Programului de transport rutier de persoane 
prin servicii regulate în trafic județean pentru județul Olt, în perioada 
01.05.2013 – 30.06.2019, cu modificările și completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 

1. Denumirea ”Program de transport rutier de persoane prin servicii 
regulate în trafic județean pentru județul Olt, în perioada 01.05.2013 - 
30.06.2019’’, se înlocuiește cu denumirea ’’Program de transport rutier 
contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru 
județul Olt, valabil pana la data de 23.06.2023’’. 

2. Denumirea ’’Program de transport rutier contra cost de persoane 
prin servicii regulate la nivel județean pentru județul Olt’’ va înlocui 
denumirea ’’Programul de transport rutier de persoane prin servicii 
regulate în trafic județean pentru județul Olt’’, in cuprinsul tuturor actelor 
normative în vigoare, adoptate sau emise la nivelul județului Olt. 
         Art. II. Valabilitatea Programului de transport rutier contra cost de 
persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru județul Olt, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 151/29.11.2012 și actualizat 
prin Hotărârile Consiliului Județean Olt nr.156/16.10.2014 și nr. 
20/23.02.2017, se prelungește de drept pana la data de 23.06.2023.  
         Art. III. Se mențin pe perioada prevăzută la art.1, stațiile publice 
aferente traseelor înscrise în Programul de transport rutier contra cost de 
persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru județul Olt, 
prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.156/16.10.2014, completată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt  
nr. 20/23.02.2017.    
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Art. IV. Licențele de traseu aferente Programului de transport rutier 
contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru 
județul Olt sunt valabile pana la data de 23.06.2023. 

Art. V. La data adoptării prezentei hotărâri își încetează 
aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.102 din 27 
iunie 2019. 

Art. VI. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Tehnice și Investiții 
– Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru 
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea 
Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Autorității Rutiere 
Române - Agenția Teritorială ARR Olt, Președintelui Consiliului Județean 
Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt . 
 
                  

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 
 

                                                                                 
 
 

                                                                       Contrasemnează 
                                                                         Secretarul județului 

                                                                       Marinela-Elena ILIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slatina, 26.09.2019 
Nr. 142 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi ,,pentru”  


