ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS

HOTĂRÂREA
Nr. 159 din 28.09.2017
privind publicarea anunțului de intenție cu privire la atribuirea directă a serviciului de
transport public local de persoane prin curse regulate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit, în şedinţă ordinara la data de 28.09.2017
Având în vedere:
- Raportul de specialitate nr. 9677/27.09.2017 al compartimentului Implementare proiecte și strategii ;
- prevederile art. 7 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1370/2007;
- Ordinul ANRSC nr. 140/2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii
serviciilor de transport public local;
Ținând seama de:
- Avizul secretarului
- Avizul comisiei de specialitate
În temeiul drepturilor conferite de prevederile art. 36 alin. (2) literele d) și e), respectiv alin. (6) litera
a) punctul 14, art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea 215/2001 a administrației publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
PROPUNEM
Art.1 Se aprobă publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțului de intenție cu privire la
atribuirea directă a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.
Art.2 Publicarea se va face cu respectarea prevederilor art. 7 aliniatul (2) din Regulamentul (CE) nr.
1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar
și rutier de călători.
Art.3 Atribuirea directă a serviciului se va face numai după împlinirea a cel puțin 1 an de la publicarea
anunțului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>.
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituția Prefectului - Județul Maramureș
- Primarului orașului
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>
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