
ROMANIA                                                                                        
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind  atribuirea licentelor de traseu si stabilirea taxelor pentru realizarea Serviciului 

de transport persoane pe raza orasului Breaza

Având în vedere expunerea de motive nr.14829/20.10.2009 formulată de  de  dl.Nicolae 
Ferastraeru, Primarul orasului Breaza;

Tinand seama de :
-  raportul  de specialitate  nr.  15121/23.10.2009 intocmit de Sef Serviciu Transport Local si 
Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Primariei orasului Breaza; 
- raportul Comisiei pentru prognoza…buget,finante, administrarea domeniului public si privat, 
comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza; 
- avizul nr.15122/23.10.2009 al secretarului orasului Breaza;

In conformitate cu disp.art.11 alin.(1) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii 
nr.92/2007 privind serviciile de transport public local;

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

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:

Art.1. (1) Aproba atribuirea celor doua licente de traseu pentru realizarea Serviciului de 
transport persoane pe raza orasului Breaza, dupa cum urmeaza:
- SC AUTOGARA COM SRL – pentru traseul Centru (str.Ocinei)-Gara Breaza;
- SC TUDORACHE TRANS SRL – pentru traseul Centru-Surdesti.

(2) Valabilitatea licentelor de traseu este de 6 ani.
Art.2. Aproba taxa pentru eliberarea licentelor de traseu si a copiilor conforme (caiet de 

sarcini), dupa cum urmeaza:
- eliberare licenta traseu – 100 lei/licenta;
- viza anuala licenta traseu – 50 lei/licenta;
- eliberare copii conforme (caiet sarcini al licentei de traseu) – 50 lei/licenta.

Art.3.  Seful Serviciului de transport persoane, se ocupa de aducerea la indeplinire a 
prezentei hotarari.

Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie Publica 
Locala:  Prefecturii  Prahova  si  Sefului  Serviciului  Transport  Local  si  Administrarea 
Domeniului Public si Privat din cadrul Primariei orasului Breaza.
            

    Preşedinte de Şedinta                                                                      Contrasemnează:
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