
        ROMANIA
      JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL  BREAZA

HOTARARE
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor formulate in vederea atribuirii 

contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane pe raza 
orasului Breaza prin curse regulate

Având  în  vedere  expunerea  de  motive  nr.6703/07.05.2009  formulată  de  dl.  Ferastraeru 
Nicolae, Primarul orasului Breaza ;

Tinand seama de: 
- raportul de specialitate nr.7413/20.05.2009 intocmit de dl. Diaconu Constantin, sef Serviciu de 
transport public local si administrarea domeniului public si privat;

     - raportul Comisiei juridice din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
- avizul nr. 7414/20.05.2009 al secretarului orasului Breaza;

In conformitate cu prevederile:
- art.17 din Normele cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii 
serviciilor de transport public lcal aprobate prin Ordinul Presedintelui ANRSC nr. 263/2007;
- art.17 din Regulamentul privind modalitatea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public local prin curse regulate in orasul Breaza aprobat prin HCL nr. 
23/26.03.2009;

In temeiul art.36, alin. (9) si art.115, alin.(1), lit.”b” coroborat cu art.45, alin.(1) din Legea 
nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata;

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare

Art.1. Aproba constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului 
de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane pe raza orasului Breaza prin 
curse regulate in urmatoarea componeneta:

Presedinte:-  Dragan Nicula, viceprimar oras Breaza
Membrii:  - Diaconu Constantin, sef Serviciu transport local si administrare domeniu public 

si privat, 
        - Voicu Monica, consilier juridic, 
        - Nitu Nicolae,  consilier local 
        - Chitoi Ciprian, consilier local
        - Anton Madalina, consilier local

Secretar: Savu Constantin, 
Membrii de rezerva:
- Necula Marian, inginer 
- Anghel Ioana, consilier local
Art.2. In vederea organizarii si desfasurarii licitatiei de catre comisia de evaluare aprobata 

conform  art.1,  se  aproba  Documentatia  pentru  desfasurarea  licitatiei  si  instructiunile  pentru 
ofertanti conform Anexei  la prezenta .

Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie publica locala 
Institutiei Prefectului Prahova si membrilor comisiei.



Presedinte de sedinta,    Contrasemneaza,
        Consilier, Secretar,

      Dan Bartusica                                                  Elena Moldoveanu
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