
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A Nr.8/2008 
privind desemnarea a 4 reprezentanţi în Comisia paritară de atribuire 

a traseelor cuprinse în Programul de transport judeţean valabil pentru perioada 2008 - 2011 
 

având în vedere dispoziţiile art.17, alin.(1), lit. b) din Legea nr.92/2007 privind serviciile de 
transport public local şi ale art.19 alin.(3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public 
local nr.92/2007 aprobate prin Ordinul nr.353/2007 al Ministrului Internelor şi Reformei Administrative; 

având în vedere procesul-verbal cu rezultatul votului secret; 
în temeiul dispoziţiilor art.91 alin. (1), lit. f) şi art. 97, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată; 
Consiliul judeţean Vaslui ; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Articol unic – Se desemnează în Comisia paritară de atribuire a traseelor cuprinse în Programul de 
transport judeţean valabil pentru perioada 2008 – 2011, în calitate de reprezentanţi ai Consiliului judeţean 
Vaslui, următorii: 

1. Vasile Mihalachi, vicepreşedinte, Consiliul judeţean Vaslui, 
2. Teodor Tărnăuceanu, director executiv, Direcţia tehnică, 
3. Vasile Vieriu, director executiv adjunct Direcţia tehnică, 
4. Anca Elena Ghenghea, consilier Direcţia tehnică, 

                                                                                Vaslui, 31 ianuarie 2008  
P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                                                                                                                                    Contrasemnează: 
                                                                                                                                       Secretarul judeţului Vaslui, 

                                                                                                                                       Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 

P R E Ş E D I N T E 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea a 4 reprezentanţi în Comisia paritară de atribuire a traseelor 

cuprinse în Programul de transport judeţean valabil pentru perioada 2008 - 2011 
 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 
Potrivit dispoziţiilor art.17 alin.(1), lit. b) din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public 

local şi ale art.16 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.9/2007, 
consiliului judeţean îi revine, printre altele, atribuţia de a aproba Programul judeţean de transport public 
de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 – 2011 prin care sunt stabilite traseele principale şi 
secundare pe baza propunerilor formulate de către autorităţile publice locale şi ale operatorilor de 
transport rutier. 

În conformitate cu prevederile art.19 din Normele menţionate mai sus, traseele cuprinse în 
Programul judeţean de transport se atribuie operatorilor de transport rutier de către comisia paritară. 

Atribuirea traseelor se face electronic prin sistemul naţional, urmând ca pe baza rezultatelor acesteia 
comisia paritară să emită o hotărâre privind traseele atribuite. 

Comisia paritară, potrivit aceloraşi Norme, este formată din 4 reprezentanţi ai administraţiei publice 
la nivel judeţean şi 2 reprezentanţi ai agenţiei A.R.R. 

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi adoptării dumneavoastră se propune ca din partea 
consiliului judeţean să fie desemnaţi ca reprezentanţi domnii Vasile Mihalachi, vicepreşedinte, Teodor 
Tărnăuceanu, director executiv, Vasile Vieriu, director executiv adjunct Direcţia tehnică şi Ghenghea 
Anca Elena, consilier Direcţia tehnică. 

Faţă de considerentele arătate mai sus, vă propun să adoptaţi proiectul de hotărâre în forma 
prezentată. 
 

PREŞEDINTE, 
Corneliu Bichineţ 

 


