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CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN 

'" " HOTARARE 

privind: prelungirea valabilităţii Programului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate, aprobat pentru perioada 2014-2019 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art 
178 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codu 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 7838 din 10 iunie 2020 al preşedintelui Consiliului Judeţear 

Teleorman; 
- raportul de specialitate nr. 8223 din 19 iunie 2020 al Direcţiei Tehnice şi Administrare~ 

Teritoriului, privind prelungirea valabilităţii Programului de transport public judeţean dt 
persoane prin curse regulate, aprobat pentru perioada 2014-2019; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Teleonnan nr. 156 din 15.11.2012 privin( 
aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, Cl 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile articolului unic din Legea nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanţei dt 

urgenţă a Guvernului nr. 5112019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative îl 
domeniul transportului de persoane; 

- prevederile art. 66 alin (1) din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privim 
reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţie 

epidemiologice determinate de răspândire a coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungire, 
unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ;: 
Legii educaţiei naţionale nr. 112011, precum şi a altor acte normative, cu modificările Ş 
completările ulterioare; 

- avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi al Comisiei de organizare şi dezvoltan 
urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediulu 
înconjurător; 

- prevederile art. 69 alin. (1) lit. (d) şi alin. (5) lit. q) din Regulamentul de organizare Ş 
funcţionare al Consiliului Judeţean Teleonnan, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Judeţeat 
Teleorrnan nr. 142 din 30.09.2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (l) lit. d) şi alin. (5) lit. q) din Ordonanţa de Urgenţă ;: 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completăriI! 
ulterioare. 
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