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HOTĂRÂREA Nr. 56 

din  04 septembrie 2014 
 

privind infiintarea serviciului de transport public  asigurat de autobuzele  
Regiei Autonome de Transport Bucuresti în comuna Domnești, județul Ilfov 

 
Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în ședinţă de îndată 

 
Având în vedere: 

• Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Domnești; 
• Expunerea de motive a primarului; 
• Raportul de specialitate a viceprimarului comunei Domnești; 
• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești; 
• Prevederile art. 16 alin. (1) si art. 17 alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local 

cu modificările și completările ulterioare;  
• Prevederile art. 3 alin. (1), art. 8 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/2006 a servicilor comunitare 

de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;  
• Prevederile O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere; 

 
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1 Se aprobă infiintarea, organizarea, reglementarea, coordonarea şi controlul prestaţiei serviciului de 
transport public de călători desfăşurat între Municipiul Bucureşti şi localitatea Domneşti județul Ilfov, cu 
autobuzele Regiei Autonome de Transport Bucuresti. 
 
Art.2  Se imputerniceste domnul Boscu Ninel Constantin, in calitate de primar al comunei Domnesti jud. Ilfov, sa 
semneze contractul de transport public, incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Domnesti jud. 
Ilfov si Regiei Autonome de Transport Bucuresti in forma prevazuta in Anexa la prezenta hotarare. 
 
Art.3  Orice prevedere contrara prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea. 
 
Art.4  Primarul comunei Domneşti jud. Ilfov, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
                     Preşedinte de şedinţă, 
                                   Luca Ion                                                                                  
 

                Contrasemnează, 
                                                                                                                   Secretar,  

                                                                                                                                        Zanfir Maria 
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