
                                     HOTĂRÂRE

cu privire la: aprobarea tarifelor de călătorie propuse de operatorii 
de transport pentru trasee judeţene cuprinse în Programul de 

transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru 
perioada 2008 – 2011

Având în vedere:
-  Expunerea  de  motive  nr.  1483/  25.02.2009 cu  privire  la 
Proiectul de  hotărâre nr. 1484/ 25.02.2009 ;
- Raportul  comun nr.  1485/25.02.2009  al  Direcţiei  Tehnice şi 
Investiţii  şi  Direcţiei  Buget  -  Finanţe  din  cadrul  aparatului  de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt;
- Raportul  nr.  3143  /  21.04.2009 al  Comisiei  pentru  studii 
economico  -  sociale,  buget-finanţe,  integrare  europeană, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
- Raportul nr. 3149 / 21.04.2009 al Comisiei pentru administraţie 
publică  ,  juridică  ,  apărarea  ordinii  publice  ,  respectarea 
drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;
-  Raportul nr. 3154 / 21.04.2009 al Comisiei  pentru agricultură, 
silvicultură, industrie, servicii publice şi comerţ;
- Procesul verbal al Comisiei pentru studii   economico - sociale, 
buget-finanţe,  integrare  europeană,  administrarea  domeniului 
public şi privat al judeţului cu privire la avizarea proiectului de 
hotărâre din data de 17.04.2009.
- Prevederile art. 17 alin. (1) lit. m) şi  alin. (2), art. 18 alin. (1) 
lit.b),  art.  20 alin.  (5)  lit.  b)  şi  art.  43 din  Legea serviciilor  de 
transport public local nr. 92/2007  ;
-  Prevederile art.61 din Normele de aplicare a Legii  serviciilor 
publice  de  transport  public  local  nr.92/2007,  aprobate  prin 



Ordinul  Ministrului  Internelor  şi  Reformei  Administrative 
nr.353/2007  
- Prevederile  art. 3, art. 5, art. 7 lit. c), art. 12 alin. (3), art. 16 lit. 
a),  art.  20  şi  art.  22  din  Normele  –  cadru  privind  stabilirea, 
ajustarea  şi  modificarea tarifelor  pentru  serviciile  de  transport 
public local aprobate prin Ordinul nr. 272 /2007  al Preşedintelui 
Autorităţii  Naţionale  de  Reglementare  pentru  Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice; 
      În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.d),  alin.(5) lit.a) 
pct.14.  şi art.97  alin(1)  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. Se aprobă tarifele  de călătorie propuse de operatorii 
de transport pentru traseele judeţene, cuprinse în Programul de 
transport  public  judeţean  de  persoane,  prin  curse  regulate, 
pentru perioada 2008 – 2011, cu următoarele limite maximale de 
la: 1-5 km - 2,5 lei; 6-10 km - 3,5 lei; 11-15 km - 4 lei; 16-20 km -
4,5 lei; 21-25 km - 5 lei; 26-30 km - 5,5 lei: + 0,5 lei la fiecare 5 
km.
       Art. 2.(1) Prezenta hotărâre se publică în presa locală şi se 
comunică, operatorilor de transport  prevăzuţi  la art.1, Direcţiei 
Tehnice şi Investiţii, Compartimentului Autoritatea Judeţeană de 
Transport,  din  cadrul   aparatului  de  specialitate  al  Consiliului 
Judeţean  Olt,  în  vederea  aducerii  la  îndeplinire,  Autorităţii 
Rutiere  Române  –  Agenţia  Olt,  Preşedintelui  Consiliului 
Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
                  (2) Prezenta hotărâre se aplică de la data aducerii 
acesteia la cunoştinţa publică.
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