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actualiziirii pentru anul 2016 a Programului de transport public judetean de persoane
prin curse regulate valabil in perioada 01.01.2014 - 30.06.2019
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Perioada

de
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1
Intocmirea, aprobarea ~i
comunicarea catre UATuri, a adresei de informare
privind actualizarea pentru
anul 2016 a Programului
de transport public
judetean de persoane prin
curse regulate valabil in
perioada 2014-2019
(PTPJPCR).
Prezentarea ~i inregistrarea
la cn a sugestiilor si
propunerilor privind
actualizarea sub forma de
H.C.L., data llmita
30.09.2016, inregistrate la
CJ Iasi,
Centralizarea, verificarea
si analiza sugestiilor si
propunerilor inregistrate.
Intocmirea ~i avizarea
Proiectului de hotarare
privind Actualizarea
pentru anul2016 a
PTPJPCR 2014-2019.
Publicarea pe site-ul si la
avizierul cn a proiectului
de hotarare avizat ~i a
anuntului privind stabilirea
locului ~i datei sedintei
privind dezbaterea publica.
Centralizarea propunerilor
primite in urma afisarii
proiectului de hotarare.

2

Participare/
Responsabilitate
4

31.08 - 02.09.2016

- Personalul
Compartimentului Autoritatea
Judeteana de Transport Public
(AJTP) din cadrul Directiei
Tehnice ~i lnvestitii(DTI)
- Presedintele cn

03.09 - 30.09.2016.

- Unitatiie administrativteritoriale(UA T)
- Operatorii de transport
public judetean(OTPJ)
- Utilizatori ai Serviciului de
transport public judetean de
persoane prin curse regulate

03.10 - 07.10.2016

Personalul Compartimentului
AJTP

10.10 - 14.10.2016

Personalul Compartimentului
AJTP
Directia juridica
Secretarul Judetului
Presedintele cn
Personalul Compartimentului
AJTP
Directia juridica

14.10.2016

07-11. 11. 2016

Directia juridica

Observatii
5
- Adresa de inaintare a calendarului
catre toate unitatile administrativteritoriale(UAT) ale judetului Iasi
- Lista operatorilor de transport
public judetean (OTPJ) cu
semnatura ~i stampila de luare la
cunostinta a calendarului
actualizarii PTPJPCR.

Adrese primite ~i inregistrate la
cn pana la data limits de
30.09.2016 de la:
OTPJ;
UAT (cu anexarea HCL-urilor
de avizare a propunerilor);
- Utilizatori ai serviciului de
transport;
Verificarile se vor efectua inc1usiv
in teren acolo unde situatiile impun
aceasta.
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Sedinta de dezbatere
publica a proiectului de
hotarare pre cum ~i a
sugestiilor si propunerilor
centralizate.
Redactarea minutei
rezultate in urma sedintei
dezbaterii pub lice
Publicarea pe site-ul si la
avizierul cn a minutei
rezultate in urma sedintei
dezbaterii publice.

14.11. 2016

15.11. 2016

Personalul Compartimentului
AJTP
Directia juridica

Dezbaterea in plen a
proiectului de hotarare
modificat conform
minutei.
Comunicarea catre ARR
Agentia teritoriala Iasi ~i
catre OTP J interesati a
Hotararii de aprobare a
actualizarii pentru anul
2016 a PTPJPCR 20142019.

Ultima decada a
lunii noiembrie
2016

Plenul Consiliului Judetean

Sfarsitul lunii
noiembrie 2016

Directia juridica

14.11-15.11.2016

Personalul AJTP
Directia juridica
Presedintele en
Persoane fizice si juridice
interesate
Directia juridica

Imi asum in totalitate responsabilitatea eoreetitudinii
~i legalitatii 'in solidar eu intocmitorul inscrisului

Director executiv,
Mariana Chiriac

Imi asum in totalitate responsabilitatea eoreetitudinii
si legalitatii in solidar eu intocmitorul inscrisului

Coordonator compartime t,
Valentin csn

lmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
eorectitudinea ~i legalitatea 'into .rii acestui tnscris oficial
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