
1.1"SV244WC41AULt/ 41 ‘ 

ogane7CIDE!. 1:3421©AU 
@OFAVE1111 11D1L LtO@LLS,IL (gcafillANIST`u'll 

.11M* 

A c  A o 
pentru completarea anexei nr. 2 din HC:L nr. 35127.03.2012 

privind aprobarea Regulamentului de acordare a licentelor de traseu pentru curse 

regulate speciale i stabilirea taritelor pentru eliberarea acestora 

Consiliul Local al orasului Comanesti, jud.Bacati; 

.4 Wind in vedere: 
- referatul nr. 42851 / 24.08.2012 al d-lui sing. Galusat Danut— sef birou tchnic, prin 

care se propune modificarea Si completarea anexei nr.2 din 110, nr. 35/27.03.2012; 

- HCL nr.77124.06.2010, privind infiintarea serviciului de transport public local de 

persoane in orasul Comanesti; 
- HCL nr.34/27.03.2012, privind reglementarea activitatii scrviciului de transport 

public local; 
- HCL nr.35/27.03.2012 privind aprobarea Regulamentului de acordare a licentelor de 

traseu pentru curse regulate speciale i stabilirea tarifelor pentru eliberat -ea acestora; 

in conformitote en: 
-Legea nr.92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local; 

-Ordinul nr.182 din 31 august 2011 al ministrului administratiei si intemelor privind 

moditicarea si completarea Normelor de aplicare a legii serviciilor de transport public local 

nr.92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative 

nr.353/2007; 

Tinand cunt de rapoartele thvorahile ale comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Local; 

In temeiul art. 36 alin. 2, lit. b, lit. c si al art. 45 din Legea administratiei publice 

locale nr. 215/2001, republicata, cu modificurile si completarilc ulterioare, adopta 

urmatoarea 
is 	A 

llil@YARAR 
Art.1  (I) Consiliul Local al orasului Comanesti aproba completarea anexei nr. 2 din 

HCL nr. 35/ 27.03.2012 privind aprobarea Regulamentului de acordare a licentelor de traseu 

pentru curse regulate speciale si stabilirea tarifelor pentru eliberarea acestora, conform 

anexei la prezenta. 
(2) lncieplinirea prezentel revine biroului tehnic prin Serviciul transport public 

local si Serviciului impozite si taxe din cadrul U.A.T. - Orasul Comanesti. 

Art.2  Cciclalte prey ederi ale I WI. nr . 35/27.03.2012 raman in vigoare. 

Art.3Prezenta liotarare se va comunica Institutici Prefectului judetului Bacau, 

Primarului orasului Comanesti, directiilor i compartimentelor interesate din cadrul U.A.T. - 

Orasul Comanesti, pentru ducere la indeplinire. 
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Anexa 
JUDETUL RACAL' 
	

la H.C.L. NR. 9/28.08.2012 
ORASUL COMANESTI 

CONSI LI U L LOCAL 

TARIFELE  
pentru eliberarea licentei de traseu in vederea efectuarii transportului public local de 

persoane put curse regulate speciale in orasul Comanesti 

Nr. 
Crt. 

Den umire 
Tarif pentru 3 ani, 
Per conk si curia? 

Eliberarea licentei de traseu pentru un serviciu de 
transport public de persoane prin curse regulate specia.le 
(calculat pentru durata stipulata in contract)  
Eliberarea unui cluplicat at licentei de traseu ocazionata 
de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate 
anterior (calculat pentru durata de contract ramasa)  
Inlocuirea licentei de traseu ocazionata de schimharea 
denumirii operatorului de transport sau a adresei 
sediului profesional (calculat pentru durata de contract 
ramasa) 

300 lei 

300 lei 

300 tel 

Tariful pentru o prestatie speciftca aferent eliberarii unui document penult o perioada 
mai mica. de 3 ani, se stabileste proportional cu durata efectiva a contractului, conform 
formulei de ealcul alaturata: 

a° la : TarifJI(de 	rt) urata efectivA a op ntractului (':le la 0 - 	 36 	x Tariful pentru 36 luni l33 lu 	= 
Durala maxima' a contratlui(3Filunij 

Tariful se calculeaza prin rotunjire la I leu In favoarea solieitantului prestatiei. 
Sumele datorate pentru operatiunile ocazionate de clobandirea licentelor de traseu se 

achita de catre operatorii de transport interesati in comul Primariei orasului Comanesti 
deschis la Trezoreria Municipiului Moinesti cu nr.R036TREZ06321360206XXXXX sau la 
caserie. 

Veniturile realizate din incasarea acestor tarife vor Ii utilizate pentru reabilitarea 
in(rastructurii rutiere, amenajare parcari, achizitionarea de indicatoare rutiere si materiale 
neccsare instalarii a.cestora (tevi suport., folii inscriptionare, vopsea, suruburi etc.), pentru 
achizitionarea de vopsea pentru marcaje rutiere si vopsirea bordurilor Si pentru repararea si 
intretinerea echipamentelo - 
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