
R O M A N I A  

JUDETUL ARAD  

COMUNA USUSAU  

CONSILIUL LOCAL  

 

   P R O I  E C T   D E   H O T Ă R Â R E  

din  

22 MARTIE 2018 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfăsurare a activității de transport public 

local pe raza comunei Ususău 

 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI USUSĂU 

 AVAND IN VEDERE  : 

- Referatul si Expunerea de motive nr. 1105/22.03.2018 a D-lui SANFIRA COSTEL – 

inspector de sp. cu atributii de Sef SVSU in cadrul Consiliului Local al comunei ; 

- Prevederilor art. 1, alin. 2, lit h  din Legea nr.51/2006, republicată, privind serviciile 

comunitare de utilității publice, serviciul de transport public local este un serviciu de utilitate 

publică; 

- Prevederilor art. 17, alin.1, lit. j din Legea nr.92/2007, a transportului de transport public 

local, consiliile locale au ca atribut elaborarea și aprobarea normelor locale și a 

regulamentelor serviciilor de transport public local; 

- Prevederile art. 4 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Ordinului nr. 353/2007, privind Normele de aplicare a Legii serviciilor de 

transport public local nr. 92/2007 cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art.36 alin (2) lit. d). coroborat cu  alin (6) lit a). pct. 14  din  Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală (republicată), cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art. 121 din Constitutia Romaniei. 

 
            În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aproba Regulamentul de organizare și desfăsurare a activității de transport public 

local pe raza comunei Ususău, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezentul proiect de 

hotarare. 

Art. 2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarai se incredinteaza D-l TOLE FLORIN – 

primarul comunei Ususau si D-l SANFIRA COSTEL – Inspector de Specialitate – Sef SVSU Ususau. 

     Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului –Judeţul Arad – Serviciul Juridic si Contencios Administrativ – 

Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si Contencios; 

- D-l VASIESCU IONEL – Viceprimarul Comunei Ususau; 

         -         D-l SANFIRA Costel – Insp. De sp. - şef SVSU Ususau.  

 

                INTOCMIT,                                        AVIZAT LEGALITATEA SECRETAR, 

              VASIESCU IONEL- VICEPRIMAR                       Jr. ROSIANU MIHAIELA - IOANA 

 
 


