
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind  atribuirea directă a unui traseu  din Programul de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada  2008 - 2013, în Judeţul 
Olt 

 
 
      Având în vedere: 
 
-  Expunerea de motive nr. 11737/21.11.2013 la Proiectul de hotărâre nr. 
11738/21.11.2013; 
-    Adresa Consiliului Judeţean Olt nr. 11698/20.11.2013; 
- Adresa Primăriei comunei Falcoiu nr. 4129/19.11.3013, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Olt sub nr. 11648/19.11.2013; 
- Adresa Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Teritorială Olt nr. 2840/18.11.2013, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 11594/18.11.2013; 
- Adresa cu documentaţia anexată a S.C. INTERN TRANS BMM S.R.L. nr. 
104/20.11.2013, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 11735/ 21.11.2013; 
- Raportul nr. 11739/21.11.2013 al Direcţiei Tehnice şi Investiţii, din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 
- Raportul nr. nr. 11894/26.11.2013 Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi 
sportive şi de agrement; 
- Raportul nr. 11896/26.11.2013 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie,  
servicii publice şi comerţ; 
- Raportul nr. 11898/26.11.2013 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii; 
- Prevederile art.16 alin.(1) şi art.17 alin.(1) lit.b) din Legea serviciilor de transport 
public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art.5 alin.(5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport 
feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 
1107/70 ale Consiliului; 
- Prevederile art.91 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a) pct.13 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
      În temeiul 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 atribuirea directă, a traseului judeţean nr. 65 Fălcoiu-Potopinu-
Caracal din  Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 
pentru perioada  2008 - 2013, în Judeţul Olt, pe durata acestuia, respectiv până la data 
de 31.12.2013, operatorului de transport rutier, S.C. INTERN TRANS BMM S.R.L.  cu 
sediul în municipiul Piteşti, strada Gheorghe Doja, Bl.S2, Sc.A, Ap.17 cod de 
înregistrare fiscală RO 13974222; 
 
          Art.2. Se aprobă utilizarea de către operatorul de transport rutier S.C. INTERN 
TRANS BMM S.R.L. a microbuzelor având numerele  de înmatriculare OT-15-BMM şi 
OT-16-BMM, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 
prin curse regulate pe traseul Fălcoiu-Potopinu-Caracal. 
 
          Art.3 Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 
pentru perioada  2008 - 2013, în Judeţul Olt se modifică în mod corespunzător.  
 
          Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Serviciului 
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, Autorităţii Rutiere Române - 
Agenţia A.R.R. Olt,  S.C. INTERN TRANS BMM S.R.L, în vederea aducerii la 
îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt. 

 
PREŞEDINTE 
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