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CONSILIUL LOCAL GIARMATA                                               

 
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GIARMATA 

NR. 44 din 07.03.2016 
Privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Giarmata nr. 234 din 

21.12.2015 privind aprobarea Contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului 
de transport public de persoane pe ruta Timisoara-Cerneteaz-Giarmata-Timisoara 
si a caietului de sarcini in vederea delegarii gestiunii serviciului de transport public 

de persoane pe ruta Timisoara-Cerneteaz-Giarmata-Timisoara 
 

CONSILIUL LOCAL GIARMATA 
 
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Comunei Giarmata nr. 234 din 

21.12.2015; 
Avand in vedere Referatul Viceprimarului Carabulia Ionel din cadrul Primariei Comunei 

Giarmata- Nr. 889 din 09.02.2016 – inspector Fonta Rodica; 
Avand in vedere Referatul Compartimentului Financiar – Contabil, Impozite si Taxe din 

cadrul Primariei Comunei Giarmata- Nr. 1791 din 04.03.2016 – inspector Mihalceanu Claudiu; 
Avand in vedre adresa din partea Institutiei Prefectului Timis nr. 971/08.02.2016- privind 

verificarea legalitatii HCL 234/2015; 
Avand in vedere Adresa nr. 10514/21.12.2015 din partea Agentiei de Turism si Transport 

TID TOUR catre Primaria Comunei Giarmata; 
Avand in vedere HCJ nr. 31/25.02.2016 privind aprobarea licentelor de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de 
transport rutier; 

Avand in vedere HCJ nr.10/25.01.2016 privind atribuirea unor trasee din programul 
judetean de transport persoane prin curse regulate pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019” 
unor operatori de transport rutier urmare a licitatiei electronice din data de 14.12.2015 in 
vederea atribuirii licentelor de traseu. 

Cu Aviz favorabil Comisia de specialitate buget-finate cu nr inreg 1822/07.03.2016 
Cu Aviz favorabil Comisia de specialitate juridic cu nr inreg 1770/04.03.2016 
Conform dispozitiilor Legii nr. 51/2006 privind serviciile publice comunitare de utilitati 

publice; 
Potrivit prevederilor Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local; 
Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 92/2007; 
Potrivit prevederilor Ordinului nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor cadru privind 

modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public 
local; 

În temeiul art.36 alin. 1), alin.2) lit. b) din din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată şi modificată; 

 In conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată şi modificată; 

 



H O T A R E S T E                                                      

Art.1. Se  aproba revocarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Giarmata nr. 234 din 
21.12.2015 privind aprobarea Contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public de persoane pe ruta Timisoara-Cerneteaz-Giarmata-Timisoara si a caietului de sarcini in 
vederea delegarii gestiunii serviciului de transport public de persoane pe ruta Timisoara-
Cerneteaz-Giarmata-Timisoara 
 
Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a acestei hotarari se incredinteaza compartimentele din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Giarmata ; Compartiment Juridic ; Serviciului 

Patrimoniu; Serviciului contabilitate, buget, finante, achizitii publice si fonduri structurale, taxe 

si impozite; Achizitii Publice. 

Art. 3. Prezenta Hotarare se comunica:  

- Primarului Comunei Giarmata; 

- Secretarului UAT Giarmata; 

- Institutiei Prefectului Timis; 

- Compartiment Juridic din cadrul Primariei Comunei Giarmata; 

- Serviciului Patrimoniu din cadrul Primariei Giarmata; 

- Serviciului contabilitate,buget, finante, achizitii publice si fonduri structurale, taxe si                   

impozite din cadrul Primariei Giarmata; 

- Achizitii publice din cadrul Primariei Giarmata; 

- Agentiei de Turism si Transport TID TOUR ; 

- Cetatenilor – spre stiinta prin afisare; 

- Se publica pe site-ul oficial : www.primariagiarmata.ro. 

 

Presedinte de sedinta                                                           Secretar  U.A.T. Giarmata 

Consilier local : Chirila Anca Simona                                           Jr. Cristina Codreanu 

 

Semneaza 3 consilieri locali : Carabulia Ionel, Tiuch Lenuta si Leuca Razvan 

                                                                         

 

http://www.primariagiarmata.ro/

