ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA Nr._________/2022
privind aprobarea „Programului de transport public județean de persoane
prin curse regulate, valabil pe perioada 01.01.2023 – 01.01.2033”
Având în vedere Referatul de aprobare nr. __________iniţiat de președintele
Consiliului Județean Harghita Borboly Csaba, la propunerea Direcției generale tehnice
și Raportul de specialitate nr._________ al Direcției juridice şi administrație publică,
Procesul - Verbal nr.__________privind îndeplinirea exigențelor de transparență
decizională, precum și Referatul de urgență nr.__________ al Direcției generale
tehnice;
În conformitate cu dispozițiile art. 3, pct. 11 din Ordinul nr. 972/2007 pentru
aprobarea Regulamentului – cadru pentru efectuarea transportului public local și a
Caietului de sarcini – cadru al serviciilor de transport public local, ale Legii nr. 92/2007
a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ teritoriale, cu
modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Studiu de trafic/mobilitate privind identificarea şi evaluarea fluxurilor de
călători şi a cerinţelor de mobilitate ale colectivităţilor locale pentru actualizarea şi
completarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate, prestat între localităţile judeţului Harghita înregistrată cu nr.
91959/14.07.2022.
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. d.), alin. (5) lit. m), art. 196 alin. (1)
lit. a) din Ordonanța de urgență Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Programul județean de transport rutier de persoane prin curse
regulate, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează
Direcția generală tehnică.
Art. 3. Hotărârea se comunică de către Direcția juridică şi administrație publică,
Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita: președintelui Consiliului
Județean Harghita, d-nul Borboly Csaba, precum și Instituției Prefectului Județului
Harghita.
________________2022
PREȘEDINTE
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SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către preşedintele Consiliului Judeţean
Harghita, dl. Borboly Csaba, la propunerea Direcţiei economice.
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