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H O T Ă R Â R E 

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa  

nr. 79 din 14.12.2012 privind „Programul de transport  public judeţean de 

persoane, prin curse regulate,  pentru perioada  01.05.2013 - 30.06.2019”,  

cu modificările şi completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere:  

  - Expunerea de motive nr. 474 din 22.01.2014 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 

 Examinând: 

           - Referatul nr. 420 din 20.01.2014 al Autorităţii Judeţene de Transport - Direcţia   

 Investiţii şi Servicii Publice; 

 - Avizul nr. 156 din  27.01.2014 al Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Ialomiţa; 

         - Raportul nr.675 din 28.01.2014 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 

         - Raportul nr. 1075 din 05.02.2014 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 

         - Raportul nr. 1064 din 05.02.2014 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

       În conformitate cu: 

 - prevederile „Programului de transport  public judeţean de persoane, prin curse 

regulate,  pentru perioada  01.05.2013 - 30.06.2019”, aprobat prin hotărârea Consiliului 

Judeţean Ialomiţa nr. 79 din 14.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 17 alin.(1)lit. c) şi alin.(2) din Legea serviciilor de transport public 

local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

         - prevederile art. 4 lit. e) şi art. 17 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de 

transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 emis de 

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; 

         -  prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) şi alin. (5)  lit. a) pct. 14 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, 

   

                                                  H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1 La anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79 din 

14.12.2012 privind „Programul de transport  public judeţean de persoane, prin curse 
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regulate, pentru perioada  01.05.2013 - 30.06.2019”, cu modificările şi completările 

ulterioare, traseele cu nr. 001, 002, 007,008,018 şi 035, se modifică potrivit anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

 Art.2 Anexa  nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79 din 

14.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. 
 

 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii 

la cunoştinţă publică. 

 

 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice - Autoritatea 

Judeţeană de Transport şi, spre ştiinţă Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Ialomiţa,  

urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

 

 

 

     PREŞEDINTE, 

                                                                                               Contrasemnează 

  Vasile Silvian CIUPERCĂ                                         Secretarul judeţului Ialomiţa, 

                                                                                          Adrian Robert IONESCU 
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