HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 60 din
27.05.2016 privind aprobarea eliberării licențelor de trasee operatorului de transport
rutier S.C. MIHADI S.R.L., în vederea efectuării serviciului de transport public județean de
persoane, prin curse regulate speciale, pe traseele Ion Roată – Urziceni, Coşereni(str. Calea
Bucureşti nr. 2 si nr 120)– Urziceni(Parc Teohari, Catedrală –str. Teilor nr. 5) şi Coşereni(str.
Unirii nr. 29 şi 80) – Urziceni(Parc Teohari, Catedrală –str. Panduri nr. 57)

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.2289 din 09.02.2018 a Președintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa;
Examinând:
- cererea înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 1739 din 31.01.2018,
prin care operatorul de transport rutier S.C. MIHADI S.R.L. a solicitat prelungirea traseului
Ion Roată –Urziceni și acordarea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Sfântu
Gheorghe - Ion Roată – Urziceni;
- referatul nr. 2017 din 05.02.2018 al Autorităţii Judeţene de Transport - Direcţia
Investiţii și Servicii Publice;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 60 din 27.05.2016 privind aprobarea
eliberării licenţelor de trasee operatorului de transport rutier S.C. MIHADI S.R.L., în
vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse
regulate speciale, pe traseele Ion Roată – Urziceni, Coşereni(str. Calea Bucureşti nr. 2 si
nr 120)– Urziceni(Parc Teohari, Catedrală –str. Teilor nr. 5) şi Coşereni(str. Unirii nr. 29 şi
80) – Urziceni(Parc Teohari, Catedrală –
str. Panduri nr 57,
- avizul nr. 400 din 02.02.2018 al Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Ialomiţa;
- raportul nr. 2290 din 09.02.2018 al Direcţiei Investiţii și Servicii Publice;
- Raportul nr. 2789 din 16.02.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,
obligaţii și incompatibilităţi;
- Raportul nr. 2694 din 15.02.2018 al Comisiei pentru 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,
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În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. I Traseul Ion Roată – Urziceni aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Ialomiţa nr. 60 din 27.05.2016 se modifică și se înlocuiește cu traseul Sfântu Gheorghe –
Ion Roată – Urziceni.
Art. II(1) Licenţa de traseu seria CJI nr. 00038 eliberată pentru traseul Ion Roată –
Urziceni se anulează.
(2) Se aprobă eliberarea licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C.
MIHADI S.R.L., cu sediul în mun. Urziceni, judeţul Ialomiţa, CUI 14181578, în vederea
efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate
speciale, pe traseul Sfântu Gheorghe - Ion Roată – Urziceni, cu o valabilitate până la data
de 28.05.2019.
Art. III Celelalte prevederi ale Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 60 din
27.05.2016 privind aprobarea eliberării licenţelor de trasee operatorului de transport
rutier S.C. MIHADI S.R.L., în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de
persoane, prin curse regulate speciale, pe traseele Ion Roată – Urziceni, Coşereni (str.
Calea Bucureşti nr. 2 si nr 120)– Urziceni(Parc Teohari, Catedrală –str. Teilor nr. 5) şi
Coşereni(str. Unirii nr. 29 şi 80) – Urziceni(Parc Teohari, Catedrală – str. Panduri nr 57
rămân în vigoare.
Art. IV Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data
comunicării.
Art.V 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. MIHADI S.R.L. Urziceni, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului
Judeţean Ialomiţa.

PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează
Secretarul județului Ialomița
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