
CONSILIUL JUDEłEAN TELEORMAN 
COMISIA PARITARĂ 
Nr. 5545/14.05.2009 

HOTĂRÂRE  
Nr. 6 / 14.05.2009 

 
 privind: atribuirea  traseului TR 038 Turnu Măgurele-LiŃa-Saelele (18 km), inclus în  
                           Programul de transport public judeŃean de persoane prin curse regulate, valabil pentru  
                           perioada 2008-2011, pentru care există retragere a licenŃei de traseu, urmare  
                           atribuirii electronice din  data de 08.05.2009 
 

În baza DispoziŃiei Preşedintelui Consiliului JudeŃean Teleorman nr. 233/30.07.2008 au fost 
desemnaŃi în comisia paritară în vederea aplicării prevederilor Legii serviciilor de transport public 
local nr. 92/2007 următorii reprezentanŃi ai Consiliului JudeŃean Teleorman: 

- ing. Gavrilă Manuela – Carmen, şef Serviciu UtilităŃi Publice, DirecŃia Dezvoltare Locală 
- ing. Viişoreanu  Florian, consilier, DirecŃia Dezvoltare Locală, Compartimentul 

transporturi judeŃene  
- ing Tecşor Valentin, consilier, DirecŃia Dezvoltare Locală, Compartimetul autorizare 

transport public local 
- jr. Dan Carmen – Daniela, consilier juridic, Serviciul juridic şi contencios 
- ing Vasile Iulian,  consilier, DirecŃia Dezvoltare Locală-membru de rezervă 
Prin Decizia Directorului General al AutorităŃii Rutiere Române ARR nr. 334/18.02.2008 au 

fost nominalizaŃi membri în comisia paritară următorii: 
- Peica Fane – Şef agenŃie A.R.R Teleorman 
- Peşu Beatrice Doina – referant de specialitate gradul II 
- Neg Emil- inspector de specialitate gradul IA-membru de rezervă care va suplini absenŃa 

motivată de la lucrările comisiei a unuia din membri acestuia. 
În conformitate cu prevederile art. 19 din Normele metodologice de aplicare a Legii serviciilor 

de transport public local nr. 92/2007, traseele cuprinse în programele de transport judeŃene se atribuie 
operatorilor de transport rutier, în cadrul unei şedinŃe de atribuire. 

Pe baza rezulatelor, comisia paritară emite prezenta hatărâre privind traseul atribuit. 
În acest sens, comisia paritară, întrunită la sediul Consiliului JudeŃean Teleorman, în vederea 

atribuirii traseului TR 038 Turnu Măgurele-LiŃa-Saelele (18 km), inclus în Programul de transport 
public judeŃean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, pentru care există 
retragere a licenŃei de traseu,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. – Urmare atribuirii electronice din data 08.05.2009, se atribuie traseului TR 038 

Turnu M ăgurele-LiŃa-Saelele (18 km), inclus în Programul de transport public judeŃean de persoane 
prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, operatorului de transport rutier, conform 
anexei. 

 
Art.2.  – Lista traseului care a fost atribuit în cadrul şedinŃei de atribuire va fi făcută publică de 

către autoritatea publică judeŃeană de transport, prin afişare pe site-ul acesteia, precum şi la sediul 
acesteia. 

 
COMISIA PARITARĂ 
- ing. Gavrilă Manuela – Carmen, şef Serviciu UtilităŃi Publice, DirecŃia Dezvoltare Locală 
- ing. Viişoreanu  Florian, consilier, DirecŃia Dezvoltare Locală, Compartimentul 

transporturi judeŃene 
- jr. Dan Carmen – Daniela, consilier juridic, Serviciul juridic şi contencios 
- ing Vasile Iulian,  consilier, DirecŃia Dezvoltare Locală-membru de rezervă 
-     Peşu Beatrice Doina – referant de specialitate gradul II 
-     Neg Emil- inspector de specialitate gradul IA-membru de rezervă 





 
CONSILIUL JUDEłEAN TELEORMAN               Anexa                                                                                                                                            
COMISIA PARITARĂ                                                                            la Hotărârea nr. 6/14.05.2009 
 
                                                                           
 

LISTA  
TRASEULUI ATRIBUIT DIN PROGRAMUL DE TRANSPORT PUBLI C JUDEłEAN DE 

PERSOANE PRIN CURSE REGULATE, VALABIL PENTRU PERIOA DA 2008-2011, 
URMARE ATIBUIRII ELECTRONICE DIN 08 MAI 2009 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr 
ofertă 

Oferta Operator 

 
1. 
 

1. Traseu 038: Turnu Magurele - LiŃa - Saelele (18 km) 
DENEBOLA SRL  
Cod Fiscal: R11374205 
loc. Baicoi, jud. Prahova 

 
 
NOTĂ: În cazul în care operatorul de transport rutier căruia i s-a atribuit traseul nu se prezintă la  
              ARR - AgenŃia Teleorman în vederea solicitării eliberării  licenŃei de traseu, în termen de 5  
              zile lucrătoare de la data comunicării hotărârii comisiei paritare, traseul va fi disponibil la  
              următoarea şedinŃă  de atribuire (conform art. 24 din Normele metodologice de aplicare a  
              Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007). 

 
 
 
 
COMISIA PARITARĂ 
- ing. Gavrilă Manuela – Carmen, şef Serviciu UtilităŃi Publice, DirecŃia Dezvoltare Locală 
- ing. Viişoreanu  Florian, consilier, DirecŃia Dezvoltare Locală- Compartimentul 

transporturi judeŃene 
- jr. Dan Carmen – Daniela, consilier juridic, Serviciul juridic şi contencios 
- ing Vasile Iulian,  consilier, DirecŃia Dezvoltare Locală-membru de rezervă 
-     Peşu Beatrice Doina – referant de specialitate gradul II 
- Neg Emil- inspector de specialitate gradul IA-membru de rezervă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


