
1 

 

                     ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 

              VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea modalităţii de gestiune a transportului public local de călători  

în Oraşul Valea lui Mihai, Judeţul Bihor 

  

 

 

Consiliul Local al oraşului  Valea lui Mihai, 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea modalităţii de gestiune a 

transportului public local de călători în Oraşul Valea lui Mihai, Judeţul Bihor, 

nr.26/P.H./13 decembrie 2019, iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, avizat de 

Comisia pentru Amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism a 

Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,  

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre nr. 5582/13 decembrie 2019, 

- Raportul de specialitate al Serviciului întreţinere patrimoniu, spaţii verzi şi 

protecţia mediului, nr. 5590/13 decembrie 2019, 

- prevederile art.22 alin.(2) şi alin. (3), precum şi ale art.28 din Legea 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, nr.51/2006 – republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

- prevederile art.21 alin. (1) lit. a şi alin. (2), precum şi ale art. 22 din Legea 

serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, 

nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare 

- prevederile art.5 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 privind 

serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului, 

- Contractul de finanţare pentru implementarea proiectului Reducerea 

emisiilor de carbon în Oraşul Valea lui Mihai, Judeţul Bihor, - cod SMIS 121637, 

semnat la data de 19 iunie 2019, 

 

În baza  art.129 alin.(2) lit. d, alin. (6) lit. a, alin. (7) lit. n, art.136, art.139 şi 

art.196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1: Se aprobă Studiul de oportunitate în vederea stabilirii modalităţii de 

gestiune a transportului public local în Oraşul Valea lui Mihai, întocmit de TTL 

Planning S.R.L. prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2: Se aprobă modalitatea de prestare, organizare, funcţionare şi 

administrare a serviciului de transport public local de călători pe raza administrativ 

teritorială al Oraşului Valea lui Mihai, prin delegarea gestiunii directe pe bază de 

contract de servicii publice,  către operatorul intern al Oraşului Valea lui Mihai, pe o 

perioadă de cinci ani de la data semnării contractului de delegare a gestiunii. 

 

Art.3: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Oraşului 

Valea lui Mihai, prin aparatul de specialitate. 

 

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului – judeţului Bihor 

- Primarul oraşului Valea lui Mihai 

- Serviciul întreţinere patrimoniu, spaţii verzi şi protecţia mediului şi 

Biroul buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al 

Oraşului Valea lui Mihai 

- se afişează pe site-ul: www.valealuimihai.ro  

- la dosar 

 

 

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
               Tóth Ferencz-Csaba                                                    

                                                 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:                                     

                              SECRETARUL GENERAL  

                    AL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI, 

                                                                                  Todor Maria    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.96 din 23 decembrie 2019   

Consilieri locali în funcţie: 17 

Consilieri locali prezenţi: 17 

Hotărârea a fost adoptată cu:   17 voturi PENTRU 

                             0  voturi ÎMPOTRIVĂ      
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