
 

 

 
    

 HOTĂRÂREA  NR.261 

                                                 din data de 29 noiembrie 2017 

 

-privind infiintarea serviciului de transport public local 

in Municipiul Fagaras 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS , intrunit in sedinta ordinară, 

 

 Vazand referatul nr. 35.845 din 22.11.2017 al Compartiment acorduri, autorizații, liberă inițiativă, 

comercial, activitate de transport în comun și taxi din cadrul Primariei Municipiului Fagaras, aprobat de 

inițiator, 

Tinand seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe 

şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru administraţia publică 

locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele 

minorităţilor,precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană, 

 Traseele pe care se va derula transportul public local de persoane in Municipiul Fagaras sunt 

aprobate prin HCL Fagaras nr. 66/2017 in baza ,,Planului de Mobilitate Urbana Durabila a Municipiului 

Fagaras” aprobat prin HCL Fagaras nr. 140/2016, 

Văzând prevederile Legii nr. 52/2003, art.6 si art.7, privind transparenta decizionala, dispozitiile  

art.36.alin (2) lit. d), alin. (6) lit. a)  pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, modificata si completata. Proces verbal de afisare nr. 35.113 din 23.11.2017 dezbatere publica 

privind infiintarea serviciului de transport public local in Municipiul Fagaras,  precum si Dezbaterea 

publica nr. 36.524 din 28.11.2017, 

 Avand in vedere Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, Ordinul nr. 353/2007 

pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007, Ordonanta 27/2011 privind transporturile 

rutiere, , Ordinul nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului 

public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, Ordinul nr. 207/2007 

pentru aprobarea Rregulamentului-cadru de acordare a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor 

de transport public local, Ordinul 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea ajustarea 

si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local  si Legea nr. 51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilitati publice.  

Regulamentul (CE) al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene  nr. 1370/2007 

privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) 

nr. 1191/69 si nr. 1107/70 ale Consiliului.  

 Tinand cont de prevederile art. 36. alin (2), lit. ,,c” lit. ,,d”, alin. (5) si alin. (6) lit. ,,a”  pct. 14 din 

Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 

 In temeiul prevederilor art. 45, alin. (3)  si art. 115 alin. (1) lit. ,,b” Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, modificata si completata. 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aproba infiintarea serviciului de transport public local in Municipiul Fagaras, cu 

personalitate juridica, gestiune, stampila si cont propriu deschis la Trezoreria Municipiului Fagaras. 

Ghidul solicitantului, axa prioritara 3, obiectiv specific 3.2 din POR, impune infiintarea serviciului 

de transport public local in Municipiul Fagaras, termen final 20.03.2018.  



Art. 2.  (1) Se aproba proiectul de organigrama si numarul de personal a serviciului de transport 

public local in Municipiul Fagaras, Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare, 

organigrama si statul de functii vor face obiectul unor acte administrative ulterioare, cu respectarea 

numarului de posturi communicate de Institutia Prefectului cu respectarea Legii nr. 188/1999 si Codul 

Muncii. 

(2) Structura organizatorica a acestui serviciu public va fi definitivata la momentul contractarii finantarii 

nerambursabile POR/2017/3/3.2 respectand cerintele Ghidului Solicitantului si conditiile contractuale. 

Art. 3. Serviciul de transport public local in Municipiul Fagaras, va fi finantat din cap.84 02 –  

Transporturi si din subcapitolul 84 02 0302 – Transport in Comun.  

Art. 4.  Se aproba  Regulamentul pentru efectuarea transportului public local de persoane prin 

curse regulate in Municipiul Fagaras, Anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art. 5.  Se aproba sediul ,,Serviciului de transport public local in Municipiul Fagaras” situat in 

Fagaras, str. Republicii, nr. 3. 

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se incredinteaza Primarul 

Municipiului Făgăraș,  prin: Compartiment acorduri, autorizații, liberă inițiativă, comercial, activitate de 

transport în comun și taxi, Compartiment resurse umane.  

 

  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                               CONTRASEMNEAZĂ,  

    STENGEL NORBERT                                              Secretarul municipiului,  

                                                                                                                  LAURA ELENA GIUNCA 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea s-a adoptat cu 13 voturi pentru 

Consilieri in functie 15 

Consilieri prezenti -13 

 

Prezenta hotarare se comunica: 

 

- 1 ex. Dosar     

 - 1 ex. Colectie    

- 1 ex. Prefectura    

 - 1 ex. Primar     

 - 1 ex. Secretar    

 - 1 ex. Arhitect Sef 

 - 1 ex  Compartiment resurse umane 

- 1 ex. Solicitanti 

 

 

 

 

 
Cod. F - 50 

  


