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H O T Ă R Â R E A  nr. 57 / 2019 

 

privind aprobarea Caietului de sarcini, a Regulamentului Serviciului și a 

Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de Transport Public Local de 

persoane prin curse regulate pe raza orașului Seini. 

 

 Consiliul local al orașului Seini întrunit în ședință ordinară la data de 23.10.2019 

 

 Având în vedere :  

- Necesitatea de a înființa un serviciu de transport public local de persoane prin curse 

regulate pe raza Orașului Seini și satele aparținătoare; 

- Necesitatea ca Serviciul Public de Transport Local Seini să fie administrat de un 

operator de transport licențiat; 

- Necesitatea de a aproba documentele ce vor sta la baza delegării gestiunii 

serviciului; 

- Raportul Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

orașului Seini. 

- Proiectul de hotărâre ;  

- Avizul comisiei de specialitate  din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului general al orașului Seini ; 

          În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 

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

utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.92/2007 a 

Serviciilor de transport public, cu modificările și completările ulterioare , Regulamentului 

(CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului UE privind serviciile publice 

de transport feroviar și rutier de călători, Ordinului Președintelui A.N.R.S.C nr.140/2007 

privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii Serviciilor de transport 

public local. 

  În baza art. 129 al.1, al.2, lit.d, al.7, lit.k și n și art.196, al.1, lit.a din OUG.57/2019 

privind Codul administrativ.   
  

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

 Art. 1 - Se aprobă Regulamentul Serviciului de transport public local de persoane prin 

curse regulate pe raza orașului Seini și a satelor aparținătoare conform Anexei 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2  – Se aprobă Caietul de sarcini pentru Serviciul de transport public local de 

persoane prin curse regulate pe raza orașului Seini și satele aparținătoare în vederea delegării 

gestiunii, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 

Art. 3  – Se aprobă Contractul de delegare a Serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate pe raza orașului Seini și satele aparținătoare, conform Anexei 3, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 4  – Prezenta se comunică: 

- Instituției prefectului Județul Maramureș; 

- Serviciului de transport public local Seini; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orașului Seini; 

- Serviciului urbanism  din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orașului Seini; 

- Se publică pe Site. 

 

     Seini la 23.10.2019       

                                                                                                                                                                            

           Președinte de ședință                                                             Contrasemnează, 

               Tamași Attila                                                                            Secretar, 

                                                                                                                 Bud Ioan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


