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Comisia pentru urbanism, amenajareo teritoriului,
dezvoltore regionald, proteclia mediului gi turism

RAPORT

la proiectul de hotdrdre privind modifieared anexei nr. 7la Hotdrdrea
Consiliului ludelean lalomila nr.79 din 74.72"2012 privind aprobared ,,Programului

de transport public judegedn de persoane, prin curse regulate, pentru perioada
07.05.2073 - 30.06.2079", cu modificdrile gi completdrile ulteriodre

Comisio pentru urbonism, omenojarea teritoriului, dezvoltore regionald,
proteclia mediului pi turism intrunitd '[n Sediglg legal constituitd in data de
22.07.2014,oro 1000 Tiind prezenli un numdr d, &- consilieri judefeni, membri oi
comisiei, a luat in disculie proiectul de hotdrdre privind modificarea onexei nr. 7 lq
Hotdrdrea Consiliului Judeleon lalomila nr. 79 din 74.1-2.2012 privind aprobarea
,,Progromului de tronsport public judeleon de persoune, prin curse regulate, pentru
periooda 01.05.2013 - 30.05.20L9", cu modificdrile Si completdrile ulterioore.

in urma analizei realizote 5i a dezbaterilor ce uu avut loc, astfet cum au fost
consemnote in procesul - verbql de gedinfd, s-a hotdrdt cd proiectul de hotdrdre
intrunegte condiliile de legalitate gi oportunitate gi de asemeneo, nrJ au fost formulate
amendamente sau propuneri de modificore a eonlinutului proiectului de hotdrdre sus-
menlionat.

Avdnd in vedere rezultatul dezbaterilor gi voturile exprimate, in temeiul
prevederilor art. 54 alin. (4) cu trimitere lo art. 98 din Legea nr. 215/2001, republicatd,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare, Comisia pentru urbonism, amenajorea
teritoriului, Qgzvoltare regionald, protecfia mediului qi turism avizeozd favorobil cu un
numdr det voturi PENTRIJ, proiectul de privind modificorea anexei nr. 1 lo
Hotdrdrea Consiliului Judelean lalomila nr. 79 din 14.12.2012 privind aproboreo
,,Programului de transport public judefean de persoane, prin curse regulate, pentru
perioado 01.05.2013 - 30.06.20L9", cu modificdrile gi completdrile ulterioare gi
propune consiliului judeleon adoptorea lui fn forma gi conlinutul prezentate spre
dezbaterea comisiei.
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