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ROMÂNIA 
Judeţul Vaslui 
Consiliul Judeţean 
Comisia paritară 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 3/2009 
 

privind atribuirea traseelor pentru transportul public judeţean prin curse 
regulate cuprinse în Programul de transport judeţean de persoane prin curse 

regulate pentru perioada 2008 – 2011, sesiunea 28.08.2009; 
 
 având în vedere rezultatele şedinţei de atribuire electronică la nivel 
naţional, pentru judeţul Vaslui din data de 28.08.2009 publicate pe site-ul 
Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale; 
 având în vedere dispoziţiile art. 4, alin. (1), art. 37, alin. (10) din Legea 
nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, art. 19 şi art. 21, alin (2) 
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, precum şi Ordinul M.I.R.A. nr. 174/2007 privind aprobarea 
criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare, aplicabile în 
vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin 
servicii regulate în trafic judeţean; 
 având în vedere prevederile Hotărârii nr. 21/2008 a Consiliului judeţean 
Vaslui privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Vaslui şi 
al Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean precum şi ale 
Hotărârii nr. 39/2008 a Consiliului judeţean Vaslui privind aprobarea 
Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în 
judeţul Vaslui, pentru perioada 2008 – 2011; 
 Comisia paritară pentru atribuirea traseelor pentru transportul public 
judeţean de persoane prin curse regulate, constituită prin Hotărârea nr. 8/2008 
a Consiliului judeţean Vaslui; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 – Se atribuie traseele judeţene cuprinse în Programul de transport 
judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 – 2011, licitate 
în sistem electronic în şedinţa din 28.08.2009, operatorului de transport rutier 
adjudecat câştigător, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art. 2 – Până la data de 27.09.2009, orele 15°° împuterniciţii operatorilor 
de transport rutier prevăzuţi la art. 1 se vor prezenta la sediul Autorităţii 
Rutiere Române – Agenţia Vaslui, str. Călugăreni, nr. 144 având asupra lor 
următoarele: 
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a) act de identitate; 
b) împuternicire din partea operatorului de transport rutier cu semnătura şi 

ştampila managerului firmei; 
c) ştampila firmei; 
d) dovada deţinerii mijlocului de transport rutier de rezervă necesar pentru 

acoperirea imobilizărilor prevăzut în Programul de transport judeţean de 
persoane anexă la Hotărârea nr. 39/2008 a Consiliului judeţean Vaslui. 

 Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi făcută publică pe site-ul Consiliului 
judeţean Vaslui www.cjvs.ro şi prin afişare la sediul Consiliului judeţean Vaslui 
din municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, la afişierul Consiliului 
judeţean Vaslui. 
 Un exemplar se va comunica Autorităţii Rutiere Române – Agenţia 
Vaslui, str. Călugăreni, nr. 144. 

 
 

Vaslui, 31 august 2009 
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ANEXA  
la Hotărârea nr. 3/2009 a Comisiei paritare 

 
 

Traseele care au fost atribuite operatorului de transport rutier 

prin licitaţie electronică la nivel naţional în şedinţa din 28.08.2009 

 
 

 

Nr. crt. Cod 
traseu Denumirea traseului Denumirea operatorilor de transport 

rutier câştigători 

0 1 2 3 
001 023 Vutcani – Gara Roşieşti NEATRIBUIT 

002 033 Vaslui – Floreşti  

S.C. ELICOM TRANS S.R.L. 

Cod Fiscal: R14039043   

Loc. Bârlad, Jud. Vaslui 

003 045 Negreşti – Vovrieşti  

S.C. ELICOM TRANS S.R.L. 

Cod Fiscal: R14039043   

Loc. Bârlad, Jud. Vaslui 

 

 

 

 


