
 

                                             R O M A N I A 

JUDETUL MARAMURES 

O R A S U L  S E I N I 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SEINI 

Str. P-taUnirii, nr. 16, cod 435400 

E-mail : primariaseini@yahoo.com 

Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000 

 

H O T A R A R E A  nr.  1 / 2019 

 

privind aprobarea studiului de oportunitate in vederea infiintarii Serviciului de transport 

public local de persoane si delegarii gestiunii serviciului 

 

 

 Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 28.01.2019 

 

 Avand in vedere :  

- Necesitatea de a infiinta Serviciul de transport public local de persoane pentru 

implementarea proiectului ,,Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane”; 

- Raportul Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului cu 

privire la necesitatea infiintarii Serviciului de transport local de persoane; 

- Proiectul de hotarare; 

- Studiul de oportunitate prezentat; 

- Avizul comisiei de specialitate din Cadrul Consiliului local Seini; 

- Avizul secretarului orasului. 

In temeiul Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

In conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind Serviciile comunitare de utilitati 

publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 92/2007 privind Serviciile 

de transport public local cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 273/2006 privind 

finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului (CE) 

nr.1370/2007 al Parlamentului European privind serviciile publice de transport feroviar si 

rutier de calatori, Legii nr.328/2018 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de 

transport public local nr.92/2007. 

In baza art.36, al.1, al.2 si lit.d si al.6 lit.a, pct.2 si 14, art.45 al.1 si art.115, al.1, lit.b din 

Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare: 
 

H O T A R A S T E 

 

 Art.1. Se aproba modalitatea de gestiune directa a serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate pe raza orasului Seini si a satelor apartinatoare prin atribuirea 

directa a Contractului de delegare a gestiunii serviciului pe o perioada de 6 ani incepand cu 

momentul finalizarii implementarii proiectelor depuse prin Programul Operational Regional – 



Axa prioritara 3 - ,, Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon obiectiv 

specific , 3.2.- Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazate pe planurile de 

mobilitate urbana durabila , catre un operator de transport de tipul ,, Serviciul Public de 

,,interes local” cu personalitate juridica, aflat in subordinea Consiliului local Seini. 

 

          Art.2. Se aproba Studiul de oportunitate in vederea delegarii gestiunii Serviciului de 

transport public local de persoane conform anexei care face parte integranta din presenta 

hotarare. 

 

Art.3. Presenta se comunica: 

- Institutiei prefectului Judetul Maramures; 

- Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Se afiseaza. 

           

 

 

 

     Seini la 28.01.2019     

                                                                                                                                                                                                                    

                 Presedinte de sedinta                                                             Contrasemneaza, 

                                                                                                                       Secretar, 

                                                                                                                      Bud Ioan 

 

 
 


