CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA

Hotlrire

privind completarea HCL nr.79/24.06.2015 pentru stabilirea sta(iilor
pe terenuri

de autobuz qi microbuz

apafinind domeniului public al municipiului Marghiia, pentru utilizarea
de citre
operatorii care efectueazr transportul de persoan.in .r.."
regulate curse regulate speciale.
Ei

Consiliul Local al Municipiului Marghita , intrunit in
septembrie 2017,

qedin(a ordinari din 2g

Avdnd in vedere referatul de specialitate al domnului Groze
Liviu nr. 7002 din2l.0g.2017
gi procesele verbale ale Comisiei de Siguran{a a Circula{iei
Rutiere si pietonale in Municipiul

Marghita nr. 7002 din 2r.09.2015 gi nr.6g-62 din 14.09.2017,
In conformitate cu prevederile:.ordonantei de Urgen(6 a Guvernului
nr. 19512002 privind
circulalia pe drumlrile
gi regulamentului o. upti.u." al acesteia stabilit prin Hotdr6rea
^p-ublice
Guvernului nr' 139112006,
cu toate modificdrile lor ulterioare; ordonan(ei de Guvern
nr.4311997
privind regimul drumurilor, cu toate modificrrile ulterioare;ordonan{ei
Guvernului nr. I 9 din 1997
privind transporturile cu toate modificdrile ulterioare;ordonan{ei
de Guvern nr.27 din 20ll care
prin art 93 a abrogat ordonanfa de urgenld a Guvernului
nr. l0g din 2oo5;HCL nr. 79/24.06.2015
pentru stabilirea sta[iilor de autobuz gi microbuz pe terenuri
apalinand domeniului public al
municipiului Marghita, pentru utilizarea de crtre operatorii
care efeitueazd transportul de persoane
in curse regulate gi curse regulate speciale
ln baza art.36 alin. (2) lit. c), d) ,i alin.(6) lit. a) pct.14 din Legea
2t5l2oo1, privind
administralia publicd IocalS, republicat[, cu modifica.ite
ql completdrile ulterioare

Hotirlqte:

Art' 1 Se aprobd completarea HCL nr.79124.06.2015 pentru stabilirea
staliilor de autobuz qi
microbuz pe terenuri
apalindnd domeniului public

d ,fi;i;rl;

Ni".ghit"a,*pentru

utilizarea de
cdtre operatorii care efectueazi transportul de persoane
in curse regulate gi curse regulate speciale,
cu trei sta{ii de imbarcare/debarcatre cdldtori pentru
curse regulate gi curse regulate speciale dup6
cum urmeaz6:

,

l) - Pe strada Bujorului, dupd interseclia
administrativ 2 de pe strada Bujorului;

2) - Pe

strada Petofi Sandor'

cu strada Arany Janos, pe partea opusd cu numdrul

in

fa[a stadionului municipal, cu respectarea traseului de
vladimires.r, cioq.u, petofi Sandor gi retur;
3) - Stabitirea traseului gi a staliei pentru transportul public
rocal prin
speciale
pentru elevi , in zilele lucritoare intre orele 7:00
"r.r.i. regulate
8:00 pentru autobuzul
cu
numrrul
de
inmatriculare BH-28-SED la colegiul Nalional
,,octavian Goga "corpul din str. Independenfei nr.l,
pe urmltorul traseu: strada I.L.caragiale- strada
calea Repubiicii- stiada Garoafei-strada crinuluistrada.-Eroilor- Stalie
imbatrcare/debarcare pe strdzile Tudor

-

de debarcare pentru elevi situatd pe partea dreaptd,
vizavide blocul 26 nr.5A
stalii va deservi p" perioual desfrqurdrii cursurilor qcolare.
ducerea la indeplinire se incredinieu)aBiroul
-- de administrare adomeniului

strada Petofi Sandor. Aceastd

Art'2 cu

privat

; -

public;i

Art' 3 Prezenta se comunici cu : [nstitulia Prefectului Bihor, primarul
municipiului Marghita,
Biroul de administrare a domeniurui pubric si privat,
la dosar, spre afiEare
Presedinte de sedinta
Contrasr.m neaz'a
Ciora
*-'';K'
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Adoptata cu votul" pentru ,,a 13 consilieri din
13 prezonti ,
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