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H O T Ă R Â R E 
  privind  aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier                          

S.C. N&D TRANS S.R.L.,  în vederea efectuării serviciului de  transport public judeţean de 
persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Scânteia - Iazu - Slobozia 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Expunerea de motive nr. 6927 din 01.08.2016 a Președintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 
 Examinând: 
          - cererea înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 6798 din 27.07.2016 prin 
care  operatorul de transport rutier S.C. N&D TRANS S.R.L. a solicitat acordarea  licenţei 
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane, prin 
curse regulate speciale,  pe traseul Scânteia – Iazu - Slobozia;  

 - referatul nr. 6905 din 01.08.2016 al Autorităţii Judeţene de Transport -  Direcţia 
Investiţii și Servicii Publice; 
         - avizul nr. 1026 din 29.07.2016  ale Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Ialomiţa;            
         -  raportul nr. 6933 din 02.08.2016 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice; 

- Raportul nr. 7115 din 08.08.2016 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
       În conformitate cu: 
         - prevederile art. 4 lit. (h), art. 31 alin. ( 11),(2), art. 34 şi art. 35 alin. (1) şi (3) 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 art. 91 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. c) 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(1) Se aprobă eliberarea licenţei de traseu operatorului  de transport rutier            
S.C. N&D TRANS S.R.L., cu sediul în municipiul Slobozia, str. Aurora , nr. 13, judeţul 
Ialomiţa, nr. de înregistrare J21/194/2006, CUI RO18587235, în vederea efectuării 
serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe 
traseul Scânteia – Iazu - Slobozia. 



Cod FP -07-06, vers.1 

 

 

                (2) Licenţa de traseu este valabilă până la data de 19.06.2019. 
 
           Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 
 Art.3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica 
spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii și Servicii Publice - Autoritatea Judeţeană de 
Transport, spre ştiinţă Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Ialomiţa şi operatorului de 
transport rutier S.C. N&D TRANS S.R.L., urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 
 
 

PREŞEDINTE, 

Victor MORARU 

 

 
 
                                                                                                              Contrasemnează,              
                                                                                    Secretarul  judeţului Ialomiţa 

                         Adrian –Robert IONESCU 
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