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MUNICIPIUL BOTOŞANI

CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
pentru aprobarea Îndreptăriierorii materiale din anexa nr. VIII la HCL nr, 293/2018

privind aprobarea "Regulamentului pentru efectuarea transportului public local, a studiului
de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local şi a

contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane
efectuat cu autobuze/tramvaie în municipiul Botoşani,aliniat la prevederile Regulamentului

(CE) nr. 1370/2007, aşa cum a fost modificată prin HCL nr. 284/2019"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur pentru aprobarea îndreptării

erorii materiale din anexa nr. VIII la HCL nr. HCL 293/2018 privind aprobarea "Regulamentului
pentru efectuarea transportului public local, a studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini
pentru efectuarea transportului public local şi a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului
de transport public local de persoane efectuat cu autobuze/tramvaie în municipiul Botoşani, aliniat
la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007",

văzând referatul de aprobare al Serviciului achiziţii, raportul de specialitate comun al
Serviciului Juridic contencios, Serviciului Achiziţii publice şi al Direcţiei Edilitare precum şi

raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza dispoziţiilor incidente în materie ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport
public local, ale Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 intrat în vigoare în 31 decembrie 2009 privind
serviciile publice de transport de călători pe cale ferată (şine) şi rutier, denumit în continuare
"Regulamentul (CE) 1370/2007, Ordinului nr. 353/2007 privind Normele de aplicare a Legii nr.
92/2007, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 cu modificările şi

completări le ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, ale
Ordinului nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru pentru efectuarea transportului
public local, ale Ordinului nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor - cadru privind stabilirea,
ajustarea şi modificarea tarifelor, ale Ordinului nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului 
cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, Ordin
nr. 140 privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport
public local, ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi

completările ulterioare si ale Ordinului nr. 1002 din 12/08/2008 privind modificarea şi completarea
Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea
Reglementărilorprivind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice
privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform
destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică,



în temeiul art. 139 alin. 3 lit. h) si art. 129 alin. 7 lit. n) din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicat în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019

HOTĂRĂşTE

Art. 1 Se indreaptă eroarea de teimoredactare prin înlocuirea sintagmei "EURO 4 (patru)"
din anexa VIII la HCL nr. 293/2018 denumita "Organizarea si desfăşurarea procedurii de delegare a
gestiunii prin licitaţie deschisa a transportului public local de persoane prin curse regulate efectuat cu

autobuze!microbuze" , "ART I. Criteriile de calificare şi selecţie" - litera c) "Capacitate teimica si

profesionala" aşa cum a fost modificată prin HCL nr. 284/2019, cu sintagma "EURO 3 (trei)".

Art.2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 293/2018 îşi menţin forma şi valabilitatea.

Art.3 Primarul municipiului Botoşani prin serviciile de specialitatea va duce la îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTEDE SEDINŢĂ,
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