
ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR.  37/2023
privind aprobarea modificării Programului de Transport Local de

Călători pe raza orașului Covasna

Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința ordinară din data de 28
februarie 2023, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
functie (16) din totalul de 17 consilieri aleşi,

Analizând referatul de aprobare al primarului,  raportul compartimentului de
specialitate, avizul comisiilor de specialitate juridice şi pentru adiministraţia publică
locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele
religioase şi alte drepturi, pentru programe de dezvoltare economică- solcială, buget,
finanţe,  administrarea  domeniului  public şi  privat  al  oraşului,  servicii  publice şi
comerţ, precum și avizul de legalitate dat de secretarul general al orașului,

Având  în  vedere  adresa  firmei  concesionare  S.C. Linka  Tranzit  S.R.L,
înregistrată cu  nr.  1021/06.12.2022 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, art. 4 alin. (1) lit. c), art. 16 alin.

(1), art. 17 alin. (1) lit. c) și art. 18 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor
de transport public local, 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;

- art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, republicată;

Ținând cont de Contractul de concesionare a serviciului de transport local de
călători pa raza orașului Covasna;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „n”, art. 139 alin. (1), art. 196
alin. (1) lit. „a” și art. 243 alin. (1) lit. „a” din  OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Cu votul “pentru” a   16  consilieri, “împotriva” a - consilieri,

Hotărăşte:

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  –  La  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei  hotărâri  orice  prevedere
contrară se abrogă.

Art.  3 –  Cu aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  se  vor  ocupa S.C. Linka
Tranzit S.R.L, în calitate de concesionar al serviciului de transport public local de
călători  și  funcționarii  cu  atribuții  de  control din  cadrul  aparatului  propriu  al
primarului.

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ,
   NEAGOVICI-VASILE CĂTĂLIN                    SECRETAR GENERAL
                                                                            AL ORAȘULUI COVASNA,
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