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HOTĂRÂRE
Privind aprobarea prelungirii contractului de transport public de călători

nr. 3775/22.10.2014, desfășurat de RATB între Municipiul București și
Comuna Domnești pe liniile de autobuz 408 și 428

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa ordinară de lucru

Având în vedere:
∑ Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Domnești;
∑ Expunerea de motive a Primarului;
∑ Raportul de specialitate al Compartimentui Achiziții publice – Investiții, 

Administrarea domeniului public și privat; 
∑ Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Domneşti;
∑ Adresa transmisă de RegiaAutonomă de Transport București nr. DE/SP 

318514/16.08.2016, înregistrată la registratura generală a Primăriei
Domnești sub nr. 12601/18.08.2016;

In conformitate cu:
∑ prevederile art. 43, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor

comunitare de utilităţi publice;
∑ prevederile art. 1 alin. (4) lit. l), alin. (6) lit. e), art. 17, lit. i), art. 18, lit. 

b), art. 42 alin. (1-2)  şi art. 43, lit. a) şi b) din Legea nr. 92/2007 privind
serviciile de transport local, cu modificările şi completările ulterioare;

∑ prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificărileşicompletărileulterioare;

∑ prevederile art. 36 alin. (1) și (2) lit. a) şi d) alin. (6) lit. a) pct. 2 și pct.
14 şi alin. (9) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată şi actualizată,

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă prelungirea contractului de transport public nr. 
3775/22.10.2014 dintre Consiliul Local al comunei Domnesti si Regia
Autonoma de Transport București pentru serviciul de transport public de 
calatori desfășurat între Municipiul București și Comuna Domnești pe liniile de 
autobuz 408 și 428, în condițiile Anexei nr.1 și Anexei nr. 2, și conform 
graficelor orare pentru programul normal și de sâmbătă și duminică, conform 
Anexei nr.3 și Anexei nr.4.



Art. 2  Comuna Domnesti va suporta din bugetul local diferenta dintre
cheltuielile de transport si venituri, cu obligatia respectarii de catre RATB a 
intervalului orar.

Art. 3 Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, 
conform competențelor, prin grija secretarului comunei Domnești.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    
BOȘCU NINEL CONSTANTIN

CONTRASEMNEAZĂ,
Pentru legalitate

/Secretarul Comunei Domnești
Zanfir Maria

Nr. 95
Adoptată în şedinţa ordinară din 31.08.2016
Cu un nr. de 14 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „se abține”
Din nr. total de 14 consilieri prezenţi
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri


