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JUDEŢUL GORJ      

                                                                                 

 

                                                                  

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea și eliberarea unei licențe de traseu conform rezultatelor  

Procedurii de atribuire pe perioadă determinată, pe bază de anunț public,  

a traseelor cuprinse în Programul de transport rutier contra cost de  

persoane prin servicii regulate, la nivel județean 

 

Consiliul  Judeţean  Gorj,  

Având în vedere: 

-referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

-raportul de specialitate al Serviciului transport public județean și activități suport din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

-raportul de avizare al Comisiei juridice si de administraţie publică; 

-raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri; 

-prevederile art. 81, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; 

-prevederile art. 22 și art. 24 din Normele metodologice privind aplicarea prevederilor 

referitoare la organizarea și efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate 

la nivel județean, aprobate prin Ordinul M.T./M.D.R.A.P. nr. 1158/2336/12.08.2019. 

 

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

            Art. 1 (1) Se aprobă atribuirea și eliberarea unei licențe de traseu conform rezultatelor 

Procedurii de atribuire pe perioadă determinată, pe bază de anunț public, a traseelor cuprinse în 

Programul de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, conform 

anexei la prezenta hotărâre. 

(2)Valabilitatea licenței de traseu, pentru traseul județean atribuit prin prezenta hotărâre, poate 

fi prelungită până la organizarea licitației electronice în Sistemul Informatic pentru atribuirea electronică 

a traseelor naționale, gestionat de Agenția pentru Agenda Digitală a României, pe perioade succesive de 

60 de zile, dar nu mai mult de 12 luni de la data atribuirii inițiale a traseului respectiv. 

Art. 2 Direcţiile  de  specialitate  ale  Consiliului  Judeţean  Gorj vor  aduce  la  îndeplinire  

prevederile  prezentei  hotărâri. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică operatorului de transport prevăzut în anexă și Instituției 

Prefectului – Județul Gorj. 

 

      PREŞEDINTE,                                   

Cosmin-Mihai  Popescu                                             

                  CONTRASEMNEAZĂ, 

                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                    Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

Nr. 29 

Adoptată în şedinţa din 20.02.2020 

Cu un număr de 27 voturi 

Din numărul total de consilieri județeni 



 
 
 
 
 
 
ANEXA  
 
 

la hotărârea privind atribuirea și eliberarea unei licențe de traseu conform  

rezultatelor Procedurii de atribuire pe perioadă determinată, pe bază de anunț public, 

a traseelor cuprinse în Programul de transport rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate, la nivel județean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      PREŞEDINTE,       

               Cosmin-Mihai Popescu  

                      CONTRASEMNEAZĂ: 

                                  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 

   

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire operator 

de transport 

Traseu 

Valabilitate 

Nr. Denumire 

1. 
S.C. AAG  CHIV 

AMELIA  S.R.L. 
075 TÂRGU JIU – CÂLNIC – ROVINARI 

21.02.2020 – 

20.04.2020 


