
           ROMANIA
    JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

1. H O T Ă R Â R E
pentru modificarea si completarea HCL nr. 23/2009 privind infiintarea serviciului de transport public local 

in orasul Breaza  si atribuirea în gestiune delegată 

Avand in vedere expunerea de motive nr. 6772/08.05.2009    formulata   de dl. Ferastraeru   Nicolae, 
Primarul orasului Breaza;

Tinand seama de:
- Raportul nr.7411/20.05.2009 intocmit de dl. Diaconu Constanti, Sef Serviciu de transport

public local si administrarea domeniului public si privat al orasului;
- Raportul comisiei buget-finate, administrarea domeniului public si privat al orasului, comert si servicii din 

cadrul Consiliului Local al orasului Breaza
- Avizul nr. 7412/20.05.2009 al secretarului orasului modificat si completat prin avizul nr. 7723/27.05.2009;
In conformitate cu:

- prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local; 
-       prevederile Ordinului Ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353 / 23.11.2007 pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92 /2007;  
- prevederile Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilităţi  Publice  nr.  263/06.12.2007  privind  aprobarea  Normelor-cadru  privind  modalitatea  de  atribuire  a 
contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local; 

în temeiul disp.art.36, alin. (6) lit. a, pct. 14 raportat la alin. (2) lit. d si  art.45(1) coroborat cu art.115 alin. 
(1) lit. a din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificata si completata;

Consiliul local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:

Art.I. HCL nr. 23/2009 privind infiintarea serviciului de transport public local in orasul Breaza  si atribuirea 
în gestiune delegată se modifica si completeaza dupa cum urmeaza:

1. Anexa 2- Transportul public local in orasul Breaza se modifica si completeaza cu programul de transport 
pentru fiecare traseu, fiind inlocuita cu Anexa I la prezenta hotarare. 

Anexa nr.7- Criterii de selectie se completeaza cu pct.9, avand urmatorul cuprins:
CRITERIUL NUMARUL DE PUNCTE
…
….
9. Sediul social

a) Breaza
b) Alta localitate

5 pct
2 pct

Art.II. –  Serviciul  administratie  publica  locala  va  comunica  prezenta:  Institutiei  Prefectului  Prahova  si 
Serviciului de transport public local si administrarea domeniului public si privat . 
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