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HOTARARE
privind luarea unor măsuri referitoare la gestiunea serviciului de transport public local

de persoane prin curse regulate

Consiliul Local al Comunei Raciu, județul Dâmbovița, 
Întrunit în ședință ordinară astăzi, 24.10.2014,
Având în vedere: 
- prevederile art. 3, art.10 alin.(4) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de

utilitati publice, 
- prevederile art.23, art. 28 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport

public local, 
-  prevederile  Ordinului  ANRSC nr.  263/2007  privind  aprobarea  Normelor-cadru  privind

modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local,
- prevederile Statului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Civitas Targoviste, 
- raportul compartimentului de specialitate nr. 5305/20.10.2014; 
- raportul de avizare al comisiei de specialitate a consiliului local, 
In temeiul art. 36 alin.(2) lit. d) alin.(6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin.(1) si art. 115 alin(1) lit,

b)  din  Legea nr.  215/2001 privind  administratia  publica  locala  republicata,  cu modificarile  si
completarile ulterioare, 

 HOTĂRĂȘTE:

Art.1
(1) Se mandateaza Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Civitas Targoviste cu sediul in

Targoviste, strada Poet Grigore Alexandrescu nr.6, judetul Dambovita, cod fiscal 23631566 sa
exercite pe seama si in nurnele autoritatilor comunei Raciu atributiile referitoare la prestarea
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate. 

 (2)  Se  mandateaza  Asociatia  de  Dezvoltare  Intercomunitara  Civitas  Targoviste  ca,  in
numele si pe seama autoritatilor comunei Raciu sa atribuie Contractul de delegare a gestiunii
serviciului public de transport public local, inclusiv dreptul de a concesiona bunurile ce aparțin
patrimoniului comunei Raciu aferente sistemului public de transport local transferat. 

Art. 2
Se aprobă lista bunurilor aferente sistemului public de transport local, care fac obiectul

concesiunii prin contractul de delegare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 3
Cu ducerea la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  împuternicește primarul  comunei,  iar

secretarul o va comunica instituțiilor și persoanelor interesate. 

                Președinte de ședință,            Secretar,
           consilier local Marinescu Sorin        jr. Zaharia Alin
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Anexa la HCL nr. 30/24.10.2014

LISTA
bunurilor aferente sistemului de transport public local 

Nr. crt. Denumirea bunului Elemente de identificare

Sat Stradă Punct

1 Stație autobuz Șuța Seacă Principală Intrare Șuța

2 Stație autobuz Șuța Seacă Principală Intrare Voiculești

3 Stație autobuz Șuța Seacă Principală Deal Șuța

4 Stație autobuz Raciu Principală Intrare str. Stan Badea

5 Stație autobuz Raciu Principală Primărie

6 Stație autobuz Raciu Principală Coborâș

7 Stație autobuz Siliștea Principală Grădiniță

8 Stație autobuz Siliștea Principală Intrare Școala Veche

9 Stație autobuz Siliștea Stancu Mușat Casa de Adunare 
Adventiști
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