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H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea înființării stațiilor de autobuze pentru îmbarcarea/debarcarea 
persoanelor transportate prin curse regulate speciale

Analizând Raportul de specialitate înregistrate  sub nr. 119368 din 24.05.2013 , prin care Direcţia 
Tehnica propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea înființării staţiilor de autobuze pentru 
îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate speciale.

Luând în considerare prevederile:
- Legii nr. 51 din 8 martie 2006, republicată, privind serviciile comunitare de utilități publice; 
- Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007, legea serviciilor de transport public local, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Ordinul nr. 353 din 23 noiembrie 2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii

serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, 
În temeiul art.36 alin.(2) lit.d) și alin.(6) lit.a) pct.14 din Legea nr. 215/2001, privind 

administrația publică locală, republicată; 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
H o t ă r ă ş t e: 

Art.1 Se aprobă înființarea staţiilor de autobuze pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor 
transportate prin curse regulate speciale, cuprinse în anexa la prezenta hotărâre. 

Art.2 Se desființează staţia 1 Decembrie aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 759/2011, 
după aprobarea și amenajarea stației Centrul Civic. 

Art.3 Se aprobă darea în administrare a stațiilor (terenurile si dotările  specifice) pentru curse 
regulate speciale, aprobate prin prezenta Hotărâre a Consiliului Local,  către SC OTL SA Oradea prin grija 
Administrației Imobiliare Oradea. 

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnica, 
Administraţia Imobiliara Oradea si SC OTL SA Oradea. 

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu : 
- Instituţia Prefectului Judeţului Bihor 
- Primarul Municipiului Oradea
- Direcţia Tehnica 
- Direcţia Economica  
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Transregio 
- SC OTL SA Oradea
- Administraţia Imobiliara Oradea 
- Se publică în M.Of. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro
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Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate  de  voturi ,,pentru”. 

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila


