
ROMÂNIA
                               JUDETUL COVASNA

          CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI  COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 154/2018
privind aprobarea modificării Programului de transport local de

călători pe raza orașului Covasna

 
Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința extraordinară din data de 14

decembrie 2018, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în functie
(_14_).

Analizând  expunerea  de  motive  a  primarului,  raportul  compartimentului  de
specialitate, avizul comisiilor de specialitate pentru servivii publice și cea juridică, precum
și avizul de legalitate dat de secretarul orașului,

Având în vedere adresa firmei  concesionare SC Linka Tranzit  SRL prin care ne
comunică modificările intervenite în graficul de sosire și plecare a trenurilor din stația CFR
Covasna,

În conformitate cu prevederile:
- art. 1 alin. (4) lit. c) și lit. l), art. 3 alin. (3) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. c), art.

16, art. 17 alin. (1) lit. b) și art. 18 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 92/2007 a
serviciilor  de  transport  public  local,  cu  modificările  și  completările
ulterioare;

- art. 2 lit. d), art. 4 lit. c) și lit. e), art. 5, art. 9 lit. c) și d) din Normele de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate
prin  Ordinul  Ministerului  Internelor  şi  Reformei  Administrative  nr.
353/2007, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 1 alin. (2) lit. a) și art. 3 pct. 12 din Regulamentul-cadru din 3 octombrie
2007  pentru  efectuarea  transportului  public  local,  aprobat  prin  Ordinul
Ministerului Transporturilor nr. 972/2007, cu modificările și completările
ulterioare;

Ținând cont de:
- Anexa  1  Caietul  de  sarcini  aprobat  prin  Hotărârea  consiliului  Local  nr.

122/2012  cu  privire  la  aprobarea  caietului  de  sarcini  comun  pentru
concesionarea  serviciului  de  transport  public  local  de  călători  și  pentru
concesionarea  infrastructurii  aferente,  precum și a comisiei  de evaluare a
ofertelor,  Anexa  2  la  caietul  de  sarcini  –  cu  privire  la  Programul  de
circulație,
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- Contractul de concesionare a serviciului de transport local de călători pa raza
orașului Covasna, prelungit prin actul adițional nr. 2/2018. 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin. (1) și art. 115
alin.  (1)  lit.  b)  din  Legea nr.  215/2001 a  administrației  publice  locale,  republicată,  cu
modificările si completările ulterioare.

Cu votul “pentru” a _14__ consilieri, “împotriva” a _-__ consilieri și “abțineri” a -_
consilieri,

Hotărăste:

Art. 1 – Se modifică programul de transport călători pe raza orașului Covasna în
vederea corelării  lui cu programul de transport pe calea ferată, conform anexei  la
prezenta.

Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa SC Linka Tranzit SRL, în
calitate  de  concesionar  al  serviciului  de  transport  public  local  de  călători  și
funcționarii cu atribuții în domeniu din cadrul aparatului propriu al primarului.

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           CONTRASEMNEAZĂ,
           BODÓ ENIKŐ   SECRETAR,

       VASILICA ENEA 
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