
 
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la: aprobarea formei de delegare a serviciului de transport public local şi 

a Contractului de delegare a serviciului de transport public local 
 

 Întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2012, 
 Având în vedere: 

- Raportul nr. 3539/28.03.2012 al Autorităţii de Autorizare din cadrul Primăriei oraşului Balş; 
- Dispoziţiile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local; 
- Studiul de oportunitate aprobat prin HCL Balş nr. 52/24.03.2011; 
- Ordinul nr. 972/03.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea 

transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public 
local; 

- Ordinul nr. 272/12.12.2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi 
modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, 

- Raportul nr. 70/29.03.2012 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică. 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (6) lit. a) pct. 14 şi art. 45 alin. 
(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI BAL Ş 
 HOTĂRĂŞTE:   

 

Art. 1. Se aprobă forma de delegare a serviciului de transport public local şi a Contractului de 
delegare a serviciului de transport public local, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din cadrul 
Primăriei oraşului Balş, Autorităţii de Autorizare pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului 
Judeţului Olt . 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Turcitu Marin 
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