
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Jude ţean Olt în  Comisia Paritar ă 
pentru  formularea propunerilor privind atribuirea traseelor şi a licen ţelor de traseu 

 
 Având în vedere: 

- Expunerea de motive  nr. 10485/17.11.2011 cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 
10486/17.11.2011; 
           - Adresa Agen ţiei Olt a Autorit ăţii Rutiere Romane  nr. 4599/31.10.2011 înregistrată 
la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 10372/15.11.2011; 
           - Raportul nr. 10487/17.11.2011 al Direcţiei Tehnice şi Investiţii – Serviciul 
Administrarea Patrimoniului, U.L.M. şi Transport Judeţean din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Olt; 
           - Raportul nr. 10678/22.11.2011 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, 
servicii publice şi comerţ; 
           - Raportul nr. 10681/22.11.2011  al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;  
           - Prevederile art. 19 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public 
local nr. 92/2007, aprobată prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 
353/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
           - Prevederile art.16 alin.(3) lit.b) din  Legea nr. 92/2007  a serviciilor publice de 
transport local, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Consiliul Jude ţean Olt adopt ă prezenta h o t ă r a r e: 
  
 Art.1. Se desemnează  reprezentantul Consiliului Judeţean Olt în Comisia Paritară 
pentru  formularea propunerilor privind atribuirea traseelor şi a licenţelor de traseu, în 
persoana domnului Niţu Lucian, consilier juridic superior în cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Olt. 
 
 Art.2. Comisia Paritară se compune din reprezentantul Consiliului judeţean Olt  domnul 
Niţu Lucian şi reprezentantul Autorităţii Rutiere Romane, domnul Bărbulescu Valeriu.  



 
Art.3.  Comisia paritară exercită atribuţiile prevăzute de Legea nr. 92/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare, de Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport 
public local nr. 92/2007, aprobată prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative 
nr. 353/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi celelalte acte normative care vor fi 
adoptate în domeniul respectiv. 
   

Art.4.  Comisia Paritară se întruneşte la sediul Consiliului Judeţean Olt. 
 

Art.5.  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr. 32/27.03.2008 cu privire la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean 
Olt în  Comisia Paritară pentru atribuirea traseelor cuprinse în Programul judeţean de transport 
public de persoane.   

 
Art.6.  Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Serviciului Resurse 

Umane şi Relaţii cu Instituţii Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
judeţean Olt, Agenţiei Olt a Autorităţii Rutiere Romane, persoanelor nominalizate în vederea 
aducerii la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Olt. 
 

PREŞEDINTE  
Paul STĂNESCU 
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