HOT RÂRE
privindăatribuireaăuneiălicenţeădeătraseu pentru efectuarea transportului public
deăpersoaneăprinăcurseăregulateăspecialeăSociet ţiiăComerciale
RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. peărutaăPOTCOAVAă(SINEȘTIă)- SLATINA
Avândăînăvedere :
- Expunerea de motive nr. 5612/15.05.2018 cu privire la Proiectulădeăhot râreănr.ăă
5613/15.05.2018;
- Cererea domnului MUNTEANU MARIAN în calitate de administrator al S.C.
RAISSAN SPRINTOUR S.R.L cu sediul în localitatea Priseaca, str. Principală , nr.426,
județul Olt, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt cu nr. 4527/25.04.2018, prin care
solicită acordarea unei licențe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale, pe traseul POTCOAVAă(SINEȘTI)- SLATINA;
- Adresaă Autorit ţiiă Rutiereă Româneă – Agenţiaă Teritorial ă ARR Olt nr.
1879/07.05.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt cu nr.5328/08.05.2018;
- RaportulăăDirecţieiăăTehniceăăşiăăInvestiţiiăădinăăăcadrulăăaparatuluiăădeăăspecialitateăăă
alăConsiliuluiăJudeţeanăOltăănr. 5614/15.05.2018;
- Raportul Comisiei pentruă administraţieă public ,ă juridic ,ă ap rareaă ordiniiă
publice,ărespectareaădrepturilorăomuluiăşiărelaţiiăcuăcet ţeniiănr. 6168//29.05.2018;
- Raportulă Comisieiă pentruă organizareaă şiă dezvoltareaă urbanistic ,ă realizareaă
lucr riloră publice,ă ecologiceă şiă protecţiaă mediului,ă conservareaă monumenteloră
istoriceăşiădeăarhitectur nr.6173/29.05.2018;
- Raportul Comisiei pentruăagricultur ,ăsilvicultur ,ăindustrie,ăserviciiăpubliceă
şiăcomerţănr. 6180/29.05.2018;
- Prevederile art.5, art.17 alin.(1) lit.p) şi ale art.38 alin.(7) din Legea nr. 92/2007 a
serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.4 lit.h), art. 31 alin (11)ăşiă(2), art.35 alin.(1), (3)ăşiă(5),ăart.37 din
Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007,
aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu
modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 91 alin.(1) lit.f), art. 97 alin.(1), art. 98 coroborat cu art. 45
alin.(1)ă iă art.ă 115ă alin.(1)ă lit.c)ă dină Legeaă administraţieiă publiceă localeă nr.ă
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă atribuirea unei licențe de traseu, operatorului de transport
rutier S.C. RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. pentru efectuarea transportului public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul POTCOAVAăă(SINEȘTI)ă
- SLATINA, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Licenţele de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un
număr egal cu numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea
avizelor eliberate de compartimentele de specialitate de transport din cadrul
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru staţiile utilizate pentru
urcarea/coborârea persoanelor transportate şi după achitarea tarifului stabilit prin
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.174/20.12.2013.
Art.3. Licența de traseu va avea valabilitatea de la data de 01.06.2018 până la
data de 30.04.2019.
Art.4. Retragerea licenţei de traseu se face de către compartimentul specializat
de transport din cadrul Consiliului Judeţean Olt, în următoarele situaţii:
a) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării ei;
b) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport a unor abateri grave de la
prevederile caietului de sarcini aferent licenţei de traseu sau ale
regulamentului pentru efectuarea transportului public local;
c) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier;
d) la retragerea licenţei de transport.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului 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, S.C. RAISSAN SPRINTOUR S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire,
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt.
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nr. 92/31.05.2018

Tabel privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de
persoane prin curse regulate speciale pe ruta POTCOAVAă(SINEȘTIă)- SLATINA
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