ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
COVASNA
HOTĂRÂREA NR. 16/2022
privind aprobarea modificării tarifelor practicate de către operatorul de
transport S.C. Linka Tranzit S.R.L, pe raza orașului Covasna
Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de 31
ianuarie 2022, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie
(16)
Analizând expunerea de motive a primarului, raportul compartimentului de
specialitate, avizele comisiilor de specialitate juridice şi pentru adiministraţia publică

locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,
cele religioase şi alte drepturi și pentru programe de dezvoltare economică- solcială,
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii publice
şi comerţ, precum şi avizul de legalitate al secretarului general al oraşului.
- Ordinului Autoritatii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilităţi Publice nr.272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind
stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public
local de persoane, cu modificările și completetările ulterioare;
- Prevederile art.23 alin (4) și art.231 din Legea nr.92/2007 a serviciilor de
transport public local cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.29 alin 8 lit. a) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de
utilitati publice cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile Ordinului nr.972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al
serviciilor de transport public local;
- Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de
călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale
Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare.
- Art. 7 din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003, republicată, privind transparența
decizională în administrația publică republicată cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.a și n, art.139 alin.3 lit.h, şi
art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Cu votul ,,pentru” a 13 consilieri, ,,împotrivă” 3 consilieri,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. – Se aprobă modificarea tarifelor practicate de către operatorul de transport
S.C. Linka Tranzit S.R.L., pe raza orașului Covasna, începând cu 1 februarie 2022, după
cum urmează:

Bilet 1 calatorie – 5 lei;
Abonament lunar: - 120 lei
Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se vor ocupa
Primarul orașului Covasna prin aparatul de specialitate și SC Linka Tranzit SRL.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BECSEK ÉVA

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL
AL ORAȘULUI COVASNA,
VASILICA ENEA

