
           R O M Â N I A                                                                                              
JUDEłUL HUNEDOARA                     
    MUNICIPIUL BRAD        
    CONSILIUL LOCAL                            

H O T Ă R Â R E A  NR.29/2009* 
 privind aprobarea unor documentaŃii pentru Serviciul 
de transport public local de călători în municipiul Brad 

 
 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se propune  aprobarea 
unor documentaŃii pentru Serviciul de transport public local de călători în municipiul Brad în baza Referatului nr. 
5284/2009 al Compartimentului autorizare, monitorizare, control, transport public local, transport în regim de taxi şi de 
închiriere. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 prind serviciile comunitare de utilităŃi publice, a Legii nr. 
92/2007 privind serviciile de transport public local, a O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, a Ordinului nr. 263/2007 a ANRSCUP  
pentru aprobarea Normelor cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de 
transport public local, a Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru 
pentru efectuarea transportului public local şi a caietului de sarcini cadru al serviciului de transport public local, a HGR 
nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a 
gestiunii serviciilor comunitare de utilităŃi publice, a criteriilor de selecŃie cadru, a ofertelor pentru serviciile comunitare 
de utilităŃi publice şi a Contractului cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităŃi publice. 

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. 6 lit ,,a” pct. 14 şi 45 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215 /2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

H O T Ă R Ă Ş T E 
  Art. 1 – Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport local de 
persoane prin curse regulate în municipiul Brad,conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2 – Se aprobă Modalitatea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport 
local de persoane prin curse regulate în municipiul Brad, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre 
 Art. 3 – Se aprobă Caietul de sarcini pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate 
în municipiul Brad , conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 4 – Se aprobă Regulamentul pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate în 
municipiul Brad, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 5 – Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse 
regulate în municipiul Brad, conform Anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 6  - Se aprobă comisia de licitaŃie în următoarea componenŃă: 
 Preşedinte  – ing. Circo Aurel  - viceprimar 
 Secretar      - ing. Herczeg Adrian  - inspector  de specialitate 
 Membri      - ing. Nicula Daniel               - inspector de specialitate 

      - ec. Petrean Gabriela  - şef serviciu financiar 
        - jr. David Mihaela               - consilier juridic 
        - Leaha Ştefan Dorel   - consilier municipal 
                     -  Podaru Vasile  - consilier municipal 
 Art. 7 –  Se abrogă prevederile articolelor nr. 2, 3 , 4 şi 5 din Hotărârea nr. 32/2006 privind înfiinŃarea 
Serviciului de transport public local de călători în municipiul Brad. 
 Art. 8  -  Prezenta hotărâre se va comunica: 

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva 
- Primarului municipiului Brad 
-     Compartimentului autorizare, monitorizare, control, transport public local, transport 

                    în regim de taxi şi de închiriere. 
- ANRSC Bucureşti 
 

BRAD,  27.03.2009                     
                                                                      
PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                              
 Ciur Gheorghe                                                         Contrasemnează 
             SECRETAR  
                         Epure Agnes 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  17 voturi ,,pentru”                                    


