
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la: atribuirea contractului de delegare a gestiunii a serviciului de 

transport public local de persoane prin curse regulate  
 

 Întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2012, 
 Având în vedere: 

- Raportul nr. 13165/27.11.2012 al Autorităţii de autorizare din cadrul Primăriei oraşului Balş; 
- prevederile art. 23 din Legea nr. 51/2006 – legea serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
- dispoziţiile Legii nr. 92/2007 – legea serviciilor de transport public local; 
- Ordinul nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007; 
- prevederile Ordinului nr. 263/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de 
atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local; 
- Ordinul nr. 972/2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului 
public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local; 
- Raportul nr. 395/28.11.2012 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, 
În temeiul 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 ORAŞULUI BALŞ 
 HOTĂRĂŞTE:  

 
 

 Art.1. Se atribuie contractul de delegare a gestiunii ofertantului SC AUTOMOBIL STEFI CIP 
SRL Balş pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate din oraşul Balş. 
 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, 

Anghel Marian Viorel 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              Avizat pt. Legalitate conform, art. 117, 
                                                                                 lit a) din Legea nr. 215/2001 

                                                   SECRETAR 
                                                                                               Jr. Dinu Constantin   
Balş, 28.11.2012 

Nr. 106 
(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi) 
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