
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                           

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea  

atribuirii traseului T003 Craiova – Izvorul Rece – Ișalnița, cuprins în Programul 

de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, 

perioada 2013-2023 și emiterea licenței de traseu aferente, operatorului de 

transport S.C. M&T TOMIS S.R.L. Craiova 

Consiliul  Judeţean  Dolj, întrunit în şedinţa ordinară, 

   având  în  vedere  referatul de aprobare nr. 1336/2020 al Direcției Tehnice – 

Autoritatea Județeană de Transport, raportul Serviciului juridic nr. 1212/2020,                      

precum și avizul comisiilor de specialitate,   

 în baza prevederilor art. 81, alin. (2), lit. e) și lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 

27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, art. 24, 

alin. (4) din Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la 

organizarea și efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii 

regulate la nivel județean, aprobate prin Ordinul M.T./M.D.R.A.P. nr. 1558/2336/2019,  

în temeiul art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 81, alin. (3) din Ordonanța  

Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările 

ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. (1) Se aprobă atribuirea traseului T003 Craiova – Izvorul Rece – Ișalnița, 

cuprins în Programul de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la 

nivel județean, perioada 2013-2023 și emiterea licenței de traseu aferente, operatorului 

de transport S.C. M&T TOMIS S.R.L. Craiova. 

(2) Perioada de valabilitate a licenței de traseu este de 60 de zile de la data 

eliberării. 

(3) Valabilitatea licenței de traseu se prelungește cu perioade succesive de 60 de 

zile, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării, dacă din motive care nu sunt 

imputabile Consiliului Județean Dolj, nu se poate organiza atribuirea electronică a 

traseului T003 Craiova – Izvorul Rece – Ișalnița,  prin Sistemul informatic pentru 

atribuirea electronică a traseelor naționale.  

Art.2. Direcţiile  de  specialitate  ale  Consiliului  Judeţean  Dolj,  vor  aduce  la  

îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri. 
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