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 Proiect  
 
 

H O T Ă R Â R E 
 privind aprobarea  stațiilor publice aflate pe teritoriul comunei Țețchea, în vederea 

includerii acestora în Programul Județean de transport 
 
 

 Analizând: 
- Adresa nr.14591/17.07.2020 a Consiliului Județean Bihor, Direcția Generala 

Tehnică- Serviciul  Transport – Biroul Autoritatea Județeană de transport, 
înregistrată la Primăria comunei Țețchea sub nr. 3445 din 22.07.2020; 

- raportul de specialitate nr. 3622din data de 05.08.2020al compartimentului 
registrul agricol și fond funciar; 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Țețchea nr. 3621 in 05.08.2020; 
- raportul de avizare al Comisiei de specialitate al Consiliului Local al comunei 

Țețchea 
Ținând cont de prevederile: 
- Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Legii servciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale 

nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 980/2011 pentru aprobarea 

Normelor Metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și 
efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin 
Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transportulrile rutiere; 

- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de 
sarcini-cadru al serviciilor de transport public local; 

- Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru serviciile 
comunitare de utilități publice nr. 207/2007 pentru aprobareA Regulamentului – 
cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport 
public local, cu modificările și copletările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. c), alin.(46) lit. d),  art.139 alin.(3) lit.(g), 
art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 Consiliul local al comunei Țețchea, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 Art. 1.Se aprobă stațiile publice aflate pe teritoriul comunei Țețchea în vederea 
includerii acestora în Programul Județean de transport, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta Hotărâre. 



Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire prin grija Primarului comunei Țețchea 
Art. 3.Prezenta hotărâre se comunică : 

                       -      Instituţiei Prefectului – județul .Bihor; 
- Primarului comunei Țețchea; 
- Consiliului Județean Bihor 
- Serviciul judetean de Politie rutiera Bihor 
- La dosar 
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