ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind atribuirea directă, prin măsuri de urgenţă, a contractelor de delegare
a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate,
pe trasee din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate,
în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012,
cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna septembrie 2020;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind atribuirea
directă, prin măsuri de urgenţă, a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate, pe trasee din Programul de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare:
- adresa nr. 85/1 septembrie 2020, prin care operatorul de transport rutier Mariany SRL
notifică Consiliului Județean Alba încetarea efectuării serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate pe traseul cod 35: Alba Iulia - Vinţu de Jos - Pianu de Sus şi
renunţarea la licenţa de traseu, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.
19671/1 septembrie 2020;
- adresele nr. 965/3 septembrie 2020 și nr. 966/4 septembrie 2020, prin care operatorul de
transport rutier Gicu Trans SRL notifică Consiliului Județean Alba încetarea efectuării
serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate pe traseele cod 44: Blaj Cergău Mare, cod 45: Blaj - Roşia de Secaş și cod 46: Blaj - Lunca - Cenade şi renunţarea la
licenţele de traseu, înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19886/3
septembrie 2020 şi nr. 19944/7 septembrie 2020;
- adresa nr. 2972/8 septembrie 2020 a Primăriei comunei Cenade, prin care se solicită
atribuirea în regim de urgenţă a traseului Blaj - Lunca - Cenade, înregistrată la registratura
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20075/8 septembrie 2020;
- adresa nr. 283/8 septembrie 2020, prin care operatorul de transport rutier Livio Dario
SRL comunică Consiliului Județean Alba acordul privind efectuarea serviciului de transport
public judeţean prin curse regulate, prin atribuirea directă a contractului de delegare de gestiune
a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba, pe
traseul cod 35: Alba Iulia - Vințu de Jos - Pianu de Sus, înregistrată la la registratura Consiliului
Judeţean Alba cu nr. 20108/8 septembrie 2020;
- adresa nr. 2659/8 septembrie 2020 a Primăriei comunei Cergău, prin care se solicită
atribuirea în regim de urgenţă a traseului Blaj - Cergău Mare, înregistrată la registratura
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20144/8 septembrie 2020;
- adresa nr. 4084/8 septembrie 2020 a Primăriei comunei Pianu, prin care se solicită
atribuirea în regim de urgenţă a rutei Alba Iulia-Strungari, înregistrată la registratura Consiliului
Judeţean Alba cu nr. 20115/8 septembrie 2020;
- adresele Consiliului Județean Alba nr. 19943/DJAP/IX/I/2/7 septembrie 2020, către
operatorii de transport rutier, privind atribuirea directă, prin măsuri de urgență, a contractelor de
delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pe
trasee din programul de transport județean în vigoare;
- adresa nr. 270/8 septembrie 2020, prin care operatorul de transport rutier Excelent
Trans SRL comunică Consiliului Județean Alba acordul privind efectuarea serviciului de
transport public judeţean prin curse regulate, prin atribuirea directă a contractului de delegare de
gestiune a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul
Alba, pe traseele cod 44: Blaj - Cergău Mare, cod 45: Blaj - Roşia de Secaş și cod 46: Blaj Lunca - Cenade, înregistrată la la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20149/8
septembrie 2020;
Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 175/2020. privind
stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor capitolului XV din

O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2,
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, în
domeniul transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 5 alin. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de
călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 16 alin. 1, art. 17 alin. 1 lit. h, p, art. 37 alin. 1, 8, 9 şi art. 38 alin. 1, 2 din Legea
nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- cap. XV din O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data
de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-COV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
precum şi a altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă atribuirea directă, prin măsuri de urgență, a contractului de delegare a
gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pe traseele
judeţene cod 44: Blaj - Cergău Mare, cod 45: Blaj - Roşia de Secaş și cod 46: Blaj - Lunca Cenade, cu valabilitate până la data de 31 decembrie 2021, operatorului de transport rutier
Excelent Trans SRL, având codul de înregistrare fiscală RO18413212, cu sediul în localitatea
Aiud, str. Serg. Haţegan, bl. H7, ap. 6, Județul Alba.
Art. 2. Se aprobă atribuirea directă, prin măsuri de urgență, a contractului de delegare a
gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pe traseul
judeţean cod 35: Alba Iulia - Vințu de Jos - Pianu de Sus, cu valabilitate până la data de 31
decembrie 2021, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL, având codul de înregistrare
fiscală RO11070834, cu sediul în localitatea Alba Iulia, str. Iaşilor, nr. 87, Județul Alba.
Art. 3. Se aprobă eliberarea licențelor de traseu, cu valabilitate până la data de 31
decembrie 2021, operatorilor de transport rutier menţionaţi la art. 1 şi art. 2 din prezenta
hotărâre.
Art. 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Compartimentului
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se
înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba,
Primăriei comunei Cenade, Primăriei comunei Cergău, Primăriei comunei Pianu de Sus,
operatorilor de transport rutier Excelent Trans SRL și Livio Dario SRL, Direcţiei juridică şi
administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Compartimentului Autoritatea Județeană
de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Avizat pentru legalitate
VICEPREŞEDINTE,
SECRETAR GENERAL,
Dumitru FULEA
Vasile BUMBU
Înregistrat cu nr. 182
Alba Iulia, 9 septembrie 2020

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
VICEPREŞEDINTE
Nr. 20261/9 septembrie 2020
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind atribuirea directă, prin măsuri de urgenţă, a
contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate, pe trasee din Programul de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare
I. Expunere de motive
În conformitate cu prevederile art. 5 alin. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de
transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi
nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea competentă
poate lua măsuri de urgenţă în cazul unei perturbări a serviciilor sau în cazul riscului iminent de
producere a unei asemenea situaţii. Măsurile de urgenţă iau forma unei atribuiri directe sau a
unui acord formal de prelungire a unui contract de servicii publice sau a unei cerinţe de
executare a anumitor obligaţii de serviciu public. Perioada pentru care un conntract de servicii
publice este atribuit, prelungit sau impus prin măsuri de urgenţă nu depăşește doi ani.
Posibilitatea atribuirii directe, prin măsuri de urgență, este prevăzută și de art. 12 alin.1
din Regulamentul de efectuare a transportului public județean de persoane prin curse
regulate, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 175/2020
privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor capitolului XV din
O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2,
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, în
domeniul transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba.
Potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. 1 din Legea nr. 92/2007, cu modificările și completările
ulterioare, consiliile judeţene sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să
coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor publice de transport desfăşurat pe raza
administrativ-teritorială a acestora.
Consiliile judeţene îndeplinesc atribuţii privind încheierea contractelor de delegare a
gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane și aprobarea atribuirii licenţelor de
traseu pentru efectuarea serviciului, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1, lit. h şi p din
acelaşi act normativ.
Prin intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 70/2020, cu modificările și completările ulterioare,
elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localităţile de domiciliu beneficiază de transport gratuit, între
localitatea de domiciliu şi localitatea unde sunt şcolarizaţi, pe durata cursurilor.
Operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate pe traseele Alba Iulia - Vinţu de Jos - Pianu de Sus, Blaj - Cergău
Mare, Blaj - Roşia de Secaş şi Blaj - Lunca - Cenade au notificat Consiliului Judeţean Alba cu
privire la renunţarea la licenţele de traseu.
Având în vedere începerea cursurilor şcolare, există riscul iminent de a nu se putea
realiza transportul gratuit zilnic dus/întors al elevilor din localităţile de domiciliu în localităţile
unde sunt şcolarizaţi, respectiv municipiile Blaj și Alba Iulia. O altă categorie de călători afectată
ar fi cetățenii din localitățile deservite de aceste traseee, angajați la operatori economici din
municipiile Blaj și Alba Iulia, pentru care neasigurarea transportului ar conduce la pierderea
locurilor de muncă.
În consecinţă, este necesară aprobarea de către Consiliul Judeţean Alba, a atribuirii
directe prin măsuri de urgenţă, a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport

public judeţean de persoane prin curse regulate pe aceste trasee şi a licenţelor de traseu aferente,
operatorilor de transport rutier care şi-au exprimat disponibilitatea de a efectua serviciul pe
aceste trasee şi au făcut dovada că dispun de mijloacele de transport necesare, în conformitate cu
solicitările în acest sens transmise de către autorităţile administraţiei publice locale ale
comunelor deservite de traseele respective.
II. Descrierea situaţiei actuale
Transportul rutier judeţean de persoane prin curse regulate se desfășoară în prezent cu
caracter temporar, până la data de 31 decembrie 2021, în baza programului de transport judeţean
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/27 noiembrie 2012, cu modificările
şi completările ulterioare și a licențelor aflate în vigoare la data de 1 aprilie 2020.
Consiliul Județean Alba a încheiat contracte de delegare a gestiunii serviciului, cu
valabilitate până la data de 31 decembrie 2021, cu operatorii de transport rutier deținători de
licențe valabile de traseu, în conformitate cu prevederile art. 66 alin. 1 din O.U.G. nr. 70/2020,
cu modificările și completările ulterioare, tocmai pentru continuarea asigurării de către aceștia a
transportului public județean de persoane până la finalizarea procedurilor de atribuire a
contractelor de delegare a gestiune a serviciului în baza legislației achizițiilor publice.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 175/2020 s-a aprobat atribuirea directă
prin măsuri de urgenţă, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 5 din Regulamentul (CE) nr.
1370/2007, cu modificările şi completările ulterioare, a contractelor de delegare a gestiunii
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba, pentru
traseele neatribuite din programul de transport, în vederea asigurării transportului gratuit al
elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu.
Prin adresele nr. nr. 965/3 septembrie 2020 și nr. 966/4 septembrie 2020, operatorul de
transport rutier Gicu Trans SRL notifică Consiliului Județean Alba încetarea efectuării
serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate pe traseele cod 44: Blaj Cergău Mare, cod 45: Blaj - Roşia de Secaş și cod 46: Blaj - Lunca - Cenade şi renunţarea la
licenţele de traseu, începând cu data de 14 septembrie 2020.
Prin adresa nr. 85/1 septembrie 2020, operatorul de transport rutier Mariany SRL notifică
Consiliului Județean Alba încetarea efectuării serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate pe traseul cod 35: Alba Iulia - Vinţu de Jos - Pianu de Sus şi
renunţarea la licenţa de traseu, începând cu data de 1 octombrie 2020.
Primăriile comunelor Cenade, Cergău şi Pianu au solicitat Consiliului Judeţean Alba
atribuirea în regim de urgenţă a traseelor mai sus menţionate pentru asigurarea în continuare a
serviciului de transport public judeţean pe aceste trasee.
Au depus documentaţia solicitată de Consiliul Judeţean Alba prin adresa nr. 19943/7
septembrie 2020 şi au fost de acord să presteze serviciul de transport public judeţean prin curse
regulate, prin atribuirea directă a contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate, cu valabilitate până la data de 31 decembrie
2021, următorii operatori de transport rutier, astfel:
- Excelent Trans SRL, pe traseele cod 44: Blaj - Cergău Mare, cod 45: Blaj - Roşia de
Secaş și cod 46: Blaj - Lunca - Cenade;
- Livio Dario SRL, pe traseul cod 35: Alba Iulia - Vințu de Jos - Pianu de Sus.
III. Reglementări anterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012 privind aprobarea Regulamentului,
Caietului de Sarcini și Programului de transport public județean de persoane prin curse
regulate pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019, în judeţul Alba, cu modificările și
completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 131/2017 privind aprobarea atribuirii
serviciului de transport public de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu
operatorilor de transport rutier desemnați câștigători în cadrul şedinţei de atribuire din data de
18 decembrie 2013, pe traseele din Programul de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 197/2012;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 170/2017 privind aprobarea atribuirii
serviciului de transport public de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu
operatorilor de transport rutier desemnați câștigători în cadrul şedinţei de atribuire din

data de 18 mai 2017, pe traseele din Programul de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Alba nr. 197/2012.
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 175/2020. privind stabilirea unor măsuri
pentru punerea în aplicare a prevederilor capitolului XV din O.U.G. nr. 70/2020 privind
reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, pentru prelungirea
unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, în domeniul transportului
public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba
IV. Baza legală
- art. 5 alin. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de
călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 16 alin. 1, art. 17 alin. 1 lit. h, p, art. 37 alin. 1, 8, 9 şi art. 38 alin. 1, 2 din Legea
nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- cap. XV din O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data
de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-COV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
precum şi a altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
Nu este cazul
VI. Avize necesare
Nu este cazul
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului
Nu este cazul
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului
Nu este cazul
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare
Nu este cazul
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului
- adresa Consiliului Județean Alba nr. 19943/DJAP/IX/I/2/7 septembrie 2020, către
operatorii de transport rutier, privind atribuirea directă, prin măsuri de urgență, a contractelor de
delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pe
trasee din programul de transport județean în vigoare;
- adresa nr. 283/8 septembrie 2020, prin care operatorul de transport rutier Livio Dario
SRL comunică Consiliului Județean Alba acordul privind efectuarea serviciului de transport
public judeţean prin curse regulate, prin atribuirea directă a contractului de delegare de gestiune
a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba, pe
traseul cod 35: Alba Iulia - Vințu de Jos - Pianu de Sus, înregistrată la la registratura Consiliului
Judeţean Alba cu nr. 20108/8 septembrie 2020;
- adresa nr. 270/8 septembrie 2020, prin care operatorul de transport rutier Excelent
Trans SRL comunică Consiliului Județean Alba acordul privind efectuarea serviciului de
transport public judeţean prin curse regulate, prin atribuirea directă a contractului de delegare de
gestiune a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în

judeţul Alba, pe traseele cod 44: Blaj - Cergău Mare, cod 45: Blaj - Roşia de Secaş și cod 46:
Blaj - Lunca - Cenade, înregistrată la la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20149/8
septembrie 2020.
XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre
Nu este cazul
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi
funcţionale preconizate
Nu este cazul
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de
preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în
condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 182/9 septembrie 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
VICEPREŞEDINTE,
Dumitru FULEA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 20262/9 septembrie 2020

APROB,
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
Direcţia juridică şi administraţie publică
Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind atribuirea directă, prin măsuri de urgenţă, a contractelor de delegare
a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate,
pe trasee din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate,
în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012,
cu modificările şi completările ulterioare

Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba
până în data de 10 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei
„ordinară” estimată a avea loc în data de 17 septembrie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 182/9 septembrie 2020 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind atribuirea directă, prin măsuri
de urgenţă, a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate, pe trasee din Programul de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Alba nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
- adresa nr. 85/1 septembrie 2020, prin care operatorul de transport rutier Mariany SRL
notifică Consiliului Județean Alba încetarea efectuării serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate pe traseul cod 35: Alba Iulia - Vinţu de Jos - Pianu de Sus şi
renunţarea la licenţa de traseu, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.
19671/1 septembrie 2020;
- adresele nr. 965/3 septembrie 2020 și nr. 966/4 septembrie 2020, prin care operatorul de
transport rutier Gicu Trans SRL notifică Consiliului Județean Alba încetarea efectuării
serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate pe traseele cod 44: Blaj Cergău Mare, cod 45: Blaj - Roşia de Secaş și cod 46: Blaj - Lunca - Cenade şi renunţarea la
licenţele de traseu, înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19886/3
septembrie 2020 şi nr. 19944/7 septembrie 2020;
- adresa nr. 2972/8 septembrie 2020 a Primăriei comunei Cenade, prin care se solicită
atribuirea în regim de urgenţă a traseului Blaj - Lunca - Cenade, înregistrată la registratura
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20075/8 septembrie 2020;
- adresa nr. 283/8 septembrie 2020, prin care operatorul de transport rutier Livio Dario
SRL comunică Consiliului Județean Alba acordul privind efectuarea serviciului de transport
public judeţean prin curse regulate, prin atribuirea directă a contractului de delegare de gestiune
a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba, pe
traseul cod 35: Alba Iulia - Vințu de Jos - Pianu de Sus, înregistrată la la registratura Consiliului
Judeţean Alba cu nr. 20108/8 septembrie 2020;

- adresa nr. 2659/8 septembrie 2020 a Primăriei comunei Cergău, prin care se solicită
atribuirea în regim de urgenţă a traseului Blaj - Cergău Mare, înregistrată la registratura
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20144/8 septembrie 2020;
- adresa nr. 4084/8 septembrie 2020 a Primăriei comunei Pianu, prin care se solicită
atribuirea în regim de urgenţă a rutei Alba Iulia-Strungari, înregistrată la registratura Consiliului
Judeţean Alba cu nr. 20115/8 septembrie 2020;
- adresele Consiliului Județean Alba nr. 19943/DJAP/IX/I/2/7 septembrie 2020, către
operatorii de transport rutier, privind atribuirea directă, prin măsuri de urgență, a contractelor de
delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pe
trasee din programul de transport județean în vigoare;
- adresa nr. 270/8 septembrie 2020, prin care operatorul de transport rutier Excelent
Trans SRL comunică Consiliului Județean Alba acordul privind efectuarea serviciului de
transport public judeţean prin curse regulate, prin atribuirea directă a contractului de delegare de
gestiune a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul
Alba, pe traseele cod 44: Blaj - Cergău Mare, cod 45: Blaj - Roşia de Secaş și cod 46: Blaj Lunca - Cenade, înregistrată la la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20149/8
septembrie 2020.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia juridică şi administraţie publică
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport
Nr. 20267/10 septembrie 2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind atribuirea directă, prin măsuri de urgenţă, a
contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate, pe trasee din Programul de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Alba nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare
În conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 92/2007, consiliile judeţene sunt
obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea
serviciilor publice de transport desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora.
Transportul rutier judeţean de persoane prin curse regulate se desfășoară în prezent cu
caracter temporar, până la data de 31 decembrie 2021, în baza programului de transport judeţean
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/27 noiembrie 2012, cu modificările
şi completările ulterioare și a licențelor aflate în vigoare la data de 1 aprilie 2020.
Consiliul Județean Alba a încheiat contractele de delegare a gestiunii serviciului, cu
valabilitate până la data de 31 decembrie 2021, cu operatorii de transport rutier deținători de
licențe valabile de traseu, în conformitate cu prevederile art. 66 alin. 1 din O.U.G. nr. 70/2020,
cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba
nr. 175/2020, tocmai pentru continuarea asigurării de către aceștia a transportului public
județean de persoane până la finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a
gestiune a serviciului în baza legislației achizițiilor publice.
În conformitate cu prevederile art. 5 alin. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de
transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi
nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea competentă
poate lua măsuri de urgenţă în cazul unei perturbări a serviciilor sau în cazul riscului iminent de
producere a unei asemenea situaţii. Măsurile de urgenţă iau forma unei atribuiri directe sau a
unui acord formal de prelungire a unui contract de servicii publice sau a unei cerinţe de
executare a anumitor obligaţii de serviciu public. Perioada pentru care un contract de servicii
publice este atribuit, prelungit sau impus prin măsuri de urgenţă nu depăşelte doi ani.
Potrivit art. 69 din O.U.G. nr. 70/2020, cu modificările și completările ulterioare, elevii
care nu pot fi şcolarizaţi în localităţile de domiciliu beneficiază de transport gratuit, între
localitatea de domiciliu şi localitatea unde sunt şcolarizaţi, pe durata cursurilor (50% din
valoarea cheltuielilor privind transportul elevilor se suportă din bugetele judeţelor pe raza cărora
se află unitatea de învăţământ preuniversitar la care sunt înscrişi elevii).
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 175/2020 s-a aprobat atribuirea directă
prin măsuri de urgenţă, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 5 din Regulamentul (CE) nr.
1370/2007, cu modificările şi completările ulterioare, a contractelor de delegare a gestiunii
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba, pentru
fiecare din traseele neatribuite din programul de transport judeţean în vigoare, în vederea
asigurării transportului gratuit al elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu.
La solicitarea Autorității de Judeţene de Transport din cadrul Consiliului Județean Alba
pentru ca operatorii deținători de licențe de traseu valabile să se prezinte pentru a încheia
contractele de delegare în vederea asigurării continuității serviciului, următorii operatori de
transport rutier au notificat Consiliului Județean Alba încetarea efectuării serviciului de transport
public județean de persoane prin curse şi renunţarea la licenţele de traseu, astfel:

Operator de
transport
rutier

Cod
trasee

Mariany SRL

35

Denumire
trasee
Alba Iulia - Vinţu
de Jos - Pianu de
Sus
Blaj - Cergău Mare

Data de la care
încetează efectuarea
serviciului
1 octombrie 2020

Gicu Trans SRL

44

Gicu Trans SRL

45

Blaj - Roşia de
Secaş

14 septembrie 2020

46

Blaj - Lunca Cenade

14 septembrie 2020

Gicu Trans SRL

14 septembrie 2020

Nr. adresă
notificare
85/1 septembrie
2020
965/3 septembrie
2020 și nr. 966/4
septembrie 2020
965/3 septembrie
2020 și nr. 966/4
septembrie 2020
965/3 septembrie
2020 și nr. 966/4
septembrie 2020

Prin urmare, pentru a fi asigurată continuitatea serviciului de transport județean de
persoane, prin adresa nr. 19943/DJAP/IX/I/2/7 septembrie 2020, Consiliul Județean Alba a
solicitat operatorilor de transport rutier prestatori ai serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate, care doresc să efectueze serviciul pe oricare din aceste trasee, să
comunice Consiliului Judeţean Alba, până la data de 8 septembrie 2020, acordul în acest sens,
însoțit documentele în copie ale mijloacelor de transport necesare efectuării serviciului, potrivit
prevederilor programului de transport judeţean în vigoare, respectiv:
- copiile confome ale licenţei comunitare pentru fiecare autobuz necesar efectuării traseului,
conform programului de transport judeţean în vigoare;
- certificatele de înmatriculare ale autobuzelor;
- cărţile de identitate ale autobuzelor;
- certificatele de clasificare ale autobuzelor.
De asemenea, s-au solicitat în copie certificatul de înregistrare fiscală și licența comunitară.
Au comunicat acordul de a presta seviciul pe traseele mai sus menționate și au depus
documentația solicitată, un număr de 2 operatori de transport rutier, după cum urmează:
Operator de
transport rutier
Livio Dario SRL
Excelent Trans
SRL
Excelent Trans
SRL
Excelent Trans
SRL

Trasee
Cod
35
44

Denumire trasee
Alba Iulia - Vinţu de Jos - Pianu
de Sus
Blaj - Cergău Mare

45

Blaj - Roşia de Secaş

46

Blaj - Lunca – Cenade

Nr. înmatriculare
autovehicule titulare pe
trasee
AB - 46 -DVL
AB - 65 - EXC
AB -72 - EXC
AB - 14 - EXA
AB -92 - EXC
AB -33 - EXC

Întrucât în data de 14 septembrie 2020 încep cursurile şcolare, există riscul iminent de a
nu se putea realiza transportul gratuit zilnic dus/întors al elevilor din localităţile de domiciliu în
localităţile unde sunt şcolarizaţi, respectiv municipiile Blaj și Alba Iulia. O altă categorie de
călători afectată ar fi cetățenii din localitățile deservite de aceste traseee, angajați la operatori
economici din municipiile Blaj și Alba Iulia, pentru care neasigurarea transportului ar conduce la
pierderea locurilor de muncă.
Atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului pe traseele respective,
operatorilor de transport rutier, mai sus menționați, va asigura transportul navetiştilor, în trafic
județean, în condiții de siguranță și confort. De asemenea, beneficiari ai transportului vor putea fi
și alte persoane care doresc să se deplaseze între localitățile de pe aceste trasee.
Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport, în calitatea sa de autoritate de
autorizare va elibera operatorilor de transport rutier licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pe traseele respective.

Având în vedere cele prezentate mai sus, este necesară aprobarea de către Consiliul
Județean Alba a proiectului de hotărâre privind atribuirea directă, prin măsuri de urgenţă,
a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate, pe trasee din Programul de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.
197/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Liliana NEGRUŢ
Întocmit,
Consilier superior Adam - Gheorghe LĂNCRĂNJAN

