ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 67/2006
pentru aprobarea graficelor orare de circulaţie pentru traseele: „Traseul 2 Magistrală,
Traseul 3 OM, Traseul Răcăştie, Traseul Groş, Traseul Zlaşti, Traseul Boş, Traseul
Hăşdat, precum şi aprobarea unui nou traseu de transport călători „Traseul Chizid” şi a
graficului de circulaţie al acestuia

Consiliul Local al Municipiului Hunedoara ;
Analizând Nota de fundamentare a Primarului Municipiului Hunedoara prin care se
propune aprobarea graficelor orare de circulaţie pentru traseele: „Traseul 2 Magistrală, Traseul 3
OM, Traseul Răcăştie, Traseul Groş (Zlaşti-Boş-Groş), Traseul Hăşdat, precum şi aprobarea
unui nou traseu de transport călători „Traseul Chizid” şi a graficului de circulaţie al acestuia ;
În temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile
regulate de transport public local de călători, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr.
284/2002, ale Hotărârii Guvernului nr.828/2003 pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr.
86/2001, ale Ordonanţei de urgenţă nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată,
modificată şi completată prin Legea nr.108/2004 cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi ale Contractului de Concesiune al operatorului de transport S.C. MANOLACHE
TRANSCOM S.R.L. - filiala Hunedoara nr.44644/2005;
În baza dispoziţiilor art.38, alin. (2), lit. „f”, „g”, „h”, alin.(3) şi ale art. 46 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Aprobă graficul orar de circulaţie pentru Traseul 2 Magistrală, conform
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Aprobă graficul orar de circulaţie pentru Traseul 3 OM, conform anexei
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 – Aprobă graficul orar de circulaţie pentru Traseul Răcăştie, conform anexei
nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 – Aprobă graficul orar de circulaţie pentru Traseul Hăşdat, conform anexei
nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 – Aprobă graficul orar de circulaţie pentru Traseul Groş (Zlaşti-Boş-Groş),
conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 – Aprobă noul traseu „Traseul Chizid” precum şi graficul orar de circulaţie al
acestuia, conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7 – Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara,
Consiliului Judeţean Hunedoara, Primarului, Secretarului, Direcţiei Economice, Direcţiei
Tehnice, Serviciului Administraţie Publică Locală, S.C. MANOLACHE TRANSCOM S.R.L. filiala Hunedoara.
Hunedoara, la 27.03.2006
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bende Barna Gavril
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Aurel Raţă-Bugnariu

R O M ÂN I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA
PRIMAR

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea graficelor orare de circulaţie pentru traseele:
„Traseul 2 Magistrală, Traseul 3 OM, Traseul Răcăştie, Traseul Groş, Traseul Zlaşti,
Traseul Boş, Traseul Hăşdat, precum şi aprobarea unui nou traseu de transport călători
„Traseul Chizid” şi a graficului de circulaţie al acestuia

Temeiul legal al proiectului suspus spre aprobare îl constituie prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători,
aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 284/2002, ale Hotărârii Guvernului
nr.828/2003 pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2001, ale Ordonanţei de urgenţă
nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată, modificată şi completată prin Legea
nr.108/2004 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Contractului de Concesiune
al operatorului de transport S.C. MANOLACHE TRANSCOM S.R.L. - filiala Hunedoara
nr.44644/2005.
Prin adresa nr.11502/2006, înregistrată la Primăria Municipiului Hunedoara, S.C.
MANOLACHE TRANSCOM S.R.L. - filiala Hunedoara solicită acordul cu privire la înfiinţarea
unui nou traseu ca urmare a sesizărilor cetăţenilor din municipiul Hunedoara care locuiesc în
zona aferentă străzilor Chizid, Victor Babeş, Dâmbului, Stejarilor, T. Vladimirescu, Popa Şapcă,
Rotarilor, adresate societăţii în perioada ianuarie - martie 2006. În urma analizării acestor
sesizări, pentru a permite conectarea acestei zone la celelalte trasee de transport local, este
necesară aprobarea unui nou traseu „Traseul Chizid”.
S.C. MANOLACHE TRANSCOM S.R.L. - filiala Hunedoara prin adresa
nr.11503/2006 înregistrată la Primăria Municipiului Hunedoara a informat asupra măririi
numărului de curse pe unitatea de timp pe traseele menţionate în proiectul de hotărâre. În acest
sens propunem aprobarea traseelor conform anexelor care fac parte integrantă din prezentul
proiect de hotărâre.
Competenţa aprobării revine Consiliului Local al Municipiului Hunedoara potrivit
dispoziţiilor art.38, alin. (2), lit. „f”, „g”, „h”, alin.(3) şi ale art. 46 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
În sensul celor prezentate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al
Municipiului Hunedoara un proiect de hotărâre ca fiind legal şi oportun.

Hunedoara, la 22.03.2006
P R I M A R,
Nicolae Schiau

Vizat,
Consilier juridic

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
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Direcţia Tehnică
RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea graficelor orare de circulaţie pentru traseele:
„Traseul 2 Magistrală, Traseul 3 OM, Traseul Răcăştie, Traseul Groş, Traseul Zlaşti,
Traseul Boş, Traseul Hăşdat, precum şi aprobarea unui nou traseu de transport călători
„Traseul Chizid” şi a graficului de circulaţie al acestuia

Prin adresa nr.11502/2006, înregistrată la Primăria Municipiului Hunedoara, S.C.
MANOLACHE TRANSCOM S.R.L. - filiala Hunedoara solicită acordul cu privire la înfiinţarea
unui nou traseu ca urmare a sesizărilor cetăţenilor din municipiul Hunedoara care locuiesc în
zona aferentă străzilor Chizid, Victor Babeş, Dâmbului, Stejarilor, T. Vladimirescu, Popa Şapcă,
Rotarilor, adresate societăţii în perioada ianuarie - martie 2006. În urma analizării acestor
sesizări, pentru a permite conectarea acestei zone la celelalte trasee de transport local, este
necesară aprobarea unui nou traseu „Traseul Chizid”.
S.C. MANOLACHE TRANSCOM S.R.L. - filiala Hunedoara prin adresa
nr.11503/2006 înregistrată la Primăria Municipiului Hunedoara a informat asupra măririi
numărului de curse pe unitatea de timp pe traseele menţionate în proiectul de hotărâre. ÎN acest
sens propunem aprobarea traseelor conform anexelor care fac parte integrantă din prezentul
proiect de hotărâre.
Temeiul legal al proiectului suspus spre aprobare îl constituie prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători,
aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 284/2002, ale Hotărârii Guvernului
nr.828/2003 pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2001, ale Ordonanţei de urgenţă
nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată, modificată şi completată prin Legea
nr.108/2004 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Contractului de Concesiune
al operatorului de transport S.C. MANOLACHE TRANSCOM S.R.L. - filiala Hunedoara
nr.44644/2005.
Competenţa aprobării revine Consiliului Local al Municipiului Hunedoara potrivit
dispoziţiilor art.38, alin. (2), lit. „f”, „g”, „h”, alin.(3) şi ale art. 46 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
În sensul celor prezentate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al
Municipiului Hunedoara un proiect de hotărâre ca fiind legal şi oportun.

Hunedoara, la 22.03.2006
Director tehnic,
Demeter Ladislau

