ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cesionării către operatorul de transport
S.C G&S TOURS S.R.L a unor contracte de delegare a gestiunii
serviciului de transport public judeţean, prin curse regulate
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.5709 din 23.08.2010 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr. 5468 din 09.08.2010 al Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului
şi Lucrări Publice;
- Raportul nr.6037 din 03.09.2010 al Comisiei juridice şi de disciplină,
În conformitate cu:
- prevederile art.21, art.23, art.28 si art.29 alin. (3) din Legea nr.92/2007 a
serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.91 alin.(1) lit.d) şi art.4 lit.a) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.263/06.12.2007 pentru aprobarea Normelorcadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de
transport public local;
- prevederile art.39 alin.(3) din Regulamentul pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în judeţul Ialomiţa, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.32 din 29.04.2008;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 53 din 29.08.2008, privind
aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public judeţean de
persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.07.2008-30.06.2011
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 Se aprobă cesionarea către operatorul de transport S.C G&S TOURS S.R.L a
contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean, prin curse

regulate, cu toate drepturile si obligaţiile asumate de titularul acestora, S.C G&S TRANS
S.R.L, după cum urmează:
- Contract nr.99 din 29 septembrie 2008 pentru traseul judeţean nr.27 Urziceni Jilavele – Moldoveni;
- Contract nr. 100 din 29 septembrie 2008 pentru traseul judeţean nr.40 Urziceni Adâncata - Patru Fraţi;
- Contract nr.104 din 29 septembrie 2008 pentru traseul judeţean nr.47 Urziceni –
Grindu;
- Contract nr. 3578 din 21 mai 2009 pentru traseul judeţean nr.28 Dridu Moldoveni, Jilavele – Urziceni.
Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare,
spre aducere la îndeplinire, direcţiilor implicate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi
spre ştiinţă, S.C G&S TOURS S.R.L şi Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Ialomiţa,
urmând a fi publicată în Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa şi pe site-ul Consiliului
Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE
Vasile Silvian CIUPERCĂ
Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa
Constantin STOENESCU
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