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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind respingerea plângerii prealabile formulată de S.C. LIVIO DARIO S.R.L. 

împotriva Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 27 din 28 ianuarie 2021  

 

 

 Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară”, în luna martie 2021;  

 Luând în dezbatere: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile 

formulată de S.C. LIVIO DARIO S.R.L. împotriva Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 27 

din 28 ianuarie 2021; 

 - plângerea prealabilă formulată de S.C. LIVIO DARIO S.R.L. împotriva Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 27 din 28 ianuarie 2021, înregistrată la registratura Consiliului 

Judeţean Alba cu nr. 4556/1 martie 2021; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 27 din 28 

ianuarie 2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalităţii de 

atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria 

teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba, a modalităţii de atribuire a serviciului public de 

transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - 

Judeţul Alba şi a documentaţiei de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului 

public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a 

UAT - Judeţul Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 173 alin. 1 lit. d şi art. 173 alin. 5 lit. m din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ - 

teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 99/2016 privind achiziţile sectoriale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- 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; 

- O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind 

achiziţile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 972/2007 al ministrului transporturilor pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-

cadru al serviciilor de transport public local; 

- Ordinului comun nr. 131/2019 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și al președintelui Agenției Naționale pentru 

Achiziții Publice privind documentele standard şi contractul - cadru care vor fi utilizate în 

cadrul procedurilor  de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoaneîn 

unităţile administrativ-teritoriale, ralizat cu autobuze, troleibuze şi(sau tramvaie; 
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 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 respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. LIVIO DARIO S.R.L., cu 

sediul în municipiul Alba Iulia, str. Iașilor nr. 87, județul Alba, prin care solicită revocarea în 

parte a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 27 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea 

Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalităţii de atribuire a serviciului public de 

transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - 

Judeţul Alba, a modalităţii de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane 

prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba şi a documentaţiei de 

atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de 

persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba, ca fiind 

neîntemeiată şi nefondată, pentru următoarele considerente: 

 proiectul de hotărâre cuprinzând Studiul de oportunitate în vederea stabilirii 

modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse 

regulate în aria de competenţă a UAT - Judeţul Alba, modalitatea de atribuire a serviciului 

public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, Regulamentul serviciului, 

Programul de transport judeţean pentru reţeaua de trasee din judeţul Alba şi staţiile aferente, a 

fost afişat spre consultare publică de 2 ori pe site-ul Consiliului Judeţean Alba (în perioada 

21.08.2020-01.10.2020 şi  în perioada 15.10.2020-25.11.2020), cei interesați având posibilitatea 

să transmită în scris Consiliului Judeţean Alba, propuneri, sugestii sau opinii privind proiectul de 

hotărâre. În perioada de consultare a proiectului de hotărâre NU AU FOST FORMULATE 

PROPUNERI, SUGESTII SAU OPINII,  care să facă obiectul consultării publice; 

 studiul de oportunitate a fost elaborat în temeiul prevederilor legale în vigoare și 

ținând cont de necesitatea și oportunitatea delegării și operării serviciului public de transport 

județean de persoane prin curse regulate în Județul Alba, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului  1370/2007 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, iar la întocmirea Studiului de oportunitate s-a ținut cont de:  

- durata pentru care se va încheia Contractul de delegare a gestiunii serviciului 

public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a 

UAT - JUDEŢUL ALBA, respectiv 6 ani și a fost corelată cu cererea de transport existentă pe 

parcursul derulării acestuia (capacitatea de transport a traseelor nu poate fi stabilită în funcţie de 

fluxurile de călători existente în perioada pandemiei de Covid-19, care este o situaţie temporară. 

S-a luat în considerare faptul că după pandemie, fluxurile de călători vor reveni treptat la 

volumele anterioare anului 2020) ; 

- situaţia transportului de pasageri pe moduri de transport, pe trimestrul I/2017,  

la nivelul judeţului Alba şi al Regiunii Centru, care reflectă o situaţie existentă, de referinţă, la un 

moment dat în transportul de persoane, pe perioada programului de transport judeţean în vigoare; 

 evaluarea fluxurilor de călători s-a realizat pe baza Studiului de trafic privind 

identificarea şi evaluarea fluxurilor de călători şi a cerinţelor de mobilitate ale colectivităţilor 

locale, în cadrul serviciului public de transport judeţean, prestat între localităţile judeţului Alba, 

fiind avută în vedere și situaţia cu prezenţa la cursuri, în lunile septembrie şi octombrie 2020, a 

elevilor navetişti care au solicitat decontarea navetei, transmise de unităţile de învăţământ din 

judeţul Alba, decontare care s-a realizat de către  Consiliul Judeţean Alba; 

 criteriile de evaluare au fost stabilite pe baza principiilor care stau la baza atribuirii 

contractelor sectoriale, astfel cum sunt  prevăzute la art. 2 alin. 2 din Legea nr.  99/2016 ; 

 vechimea medie a parcului de autobuze constituie factor de evaluare a ofertelor în 

cazul serviciilor publice de transport rutier de călători efectuat cu autobuze, în conformitare cu 

prevederile art. 23 alin. 5 lit. d din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane 

în unităţile administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 

  formula de calcul al tarifului mediu/km/loc, s-a efectuat potrivit reglementărilor legale 

în vigoare, - anexa nr. 2 a Ordinului nr. 272/2007 al președintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea 



Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de 

transport local şi judeţean de persoane, cu modificările și completările ulterioare, precum și la 

art. 27 alin. 1 lit. a din Norme;  

  valoarea estimată a contractului pe loturi a fost calculată pe baza structurii 

elementelor de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul nr. 272/2007 al președintelui 

A.N.R.S.C. pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea 

tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Art. 2. Prin intermediul secretarului general al județului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 

înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 

S.C. LIVIO DARIO SRL-cu sediul ales pentru comunicarea tuturor actelor de procedură la 

Societatea Civilă de Avocați Cojan, Mărginean & Asociații, cu adresa de corespondență în Alba 

Iulia, str. Frederic Mistral nr. 7 A, județul Alba; Direcţiei juridică şi administrație publică; 

Direcției dezvoltare-bugete, Serviciului achiziţii publice şi monitorizarea implementării 

contractelor și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

           

                                                                            Avizat pentru legalitate 

     PREŞEDINTE,                           SECRETAR GENERAL, 

                            Ion DUMITREL                                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 67 

Alba Iulia, 19 martie 2021 

 

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:  

Direcției juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba 

Direcției dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Alba 

Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean 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. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, 

prognoze şi strategii  

Comisia de specialitate nr. 3 - Comisia juridică, administrație publică locală, etică și 

apărarea ordinii publice 

Comisia de specialitate nr. 5 - Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare 

interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

Nr.  6410/19 martie 2021  

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de S.C. LIVIO 

DARIO S.R.L. împotriva Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 27 din 28 ianuarie 2021  

 

 

 I. Expunere de motive 

 În temeiul art. 16 alin. 1 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport 

persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi 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. 

 Stabilirea programelor de transport de persoane prin curse regulare (trasee, lungimea lor, 

numărul de curse planificate, graficele de circulaţie, numărul de autobuze necesare şi capacitatea 

minimă de transport a acestora) este atributul exclusiv al consiliilor judeţene, potrivit art. 17, 

alin. 1 din actul normativ susmenționat. 

 Programul de transport judeţean trebuie să asigure satisfacerea cu prioritate a nevoilor de 

transport ale populaţiei, ale personalului instituţiilor publice şi ale operatorilor economici pe 

teritoriul judeţului Alba prin servicii de calitate, în condiţii de siguranţă şi confort. 

  

 II. Descrierea situaţiei actuale 

 În vederea iniţierii procedurii privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate pe teritoriul Județului 

Alba, a fost întocmit Studiul de oportunitate în vederea stabilirii modalității de atribuire a 

serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de 

competenţă a UAT - Județul Alba.  

 Acest studiu a avut ca scop și a fundamentat necesitatea și oportunitatea delegării și 

operării serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în județul Alba, 

în conformitate cu prevederile Regulamentului 1370/2007 privind serviciile publice de transport 

feroviar si rutier de calatori, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007 a 

serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi 

completările, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 99/2016 privind achiziţile sectoriale, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

  În concluzie, Studiul de oportunitate a propus Consiliului Județean Alba aprobarea 

atribuirii în gestiune delegată a serviciului public de transport județean de persoane prin curse 

regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba, potrivit legislației care 

reglementează achizițiile sectoriale, respectiv Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările 

ulterioare și Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului sectorial/acordului cadadru, din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, 

aprobate prin H.G. nr. 394/2016. 

 Conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, Proiectul de hotărâre cuprinzând Studiul de oportunitate în 

vederea stabilirii modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane 

prin curse regulate în aria de competenţă a UAT judeţul Alba, modalitatea de atribuire a 

serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, Regulamentul 

serviciului, Programul de transport judeţean pentru reţeaua de trasee din judeţul Alba şi staţiile 

aferente, a fost afişat spre consultare publică de 2 ori pe site-ul CJ Alba, și anume: 

 - în perioada 21.08.2020- 01.10.2020 (data retragerii) cf. Formular de solicitare publicare 

informaţii pe site din 21.08.2020 şi  Anunţ nr. 18956/DJAP//VI/B/21.08.2020, cei interesați 

având posibilitatea să transmită în scris Consiliului Judeţean Alba, până la data de 21.08.2020, 

propuneri, sugestii sau opinii privind proiectul de hotărâre; 



  - în perioada 15.10.2020- 25.11.2020 (data retragerii) cf. Formular de solicitare publicare 

informaţii pe site din 15.10.2020  şi  Anunţ nr. 23047/DJAP//VI/B/15.10.2020, cei interesați 

având posibilitatea să transmită în scris Consiliului Judeţean Alba, până la data de 15.10.2020, 

propuneri, sugestii sau opinii privind proiectul de hotărâre. 

 În perioada de consultare a proiectului de hotărâre NU AU FOST FORMULATE 

PROPUNERI, SUGESTII SAU OPINII,  care să facă obiectul consultării publice.  

   Așadar, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 27 din 28 ianuarie 2021 a fost 

aprobat Studiul de oportunitate în vederea stabilirii modalităţii de atribuire a serviciului public 

de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - 

Judeţul Alba, a modalităţii de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane 

prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba şi a documentaţiei de 

atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de 

persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba, în forma 

propusă de către inițiator. 

 După adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 27 din 28 ianuarie 2021, S.C. 

LIVIO DARIO S.R.L. a formulat plângere prealabilă prin care se solicită revocarea în parte a 

acestei hotărâri, plângerea fiind înregistrată la registratura Consiliului județean Alba cu nr. 

4556/01 martie 2021. 

 Necesitatea atribuirii contractelor de delegare a gestiunii, care au ca obiect servicii 

regulate pentru transportul de persoane la nivel județean, printr-o procedură competitivă şi 

nediscriminatorie, este necesară, întrucât Consiliul Județean Alba nu are în structurile proprii sau 

în subordine operatori de transport rutier deținători de licențe comunitare de transport persoane 

precum și sistemul de organizare necesar, fiind evident că nu poate gestiona în mod direct 

serviciul public de transport judeţean. 

  1. Studiul de oportunitate a fost elaborat în temeiul prevederilor legale în vigoare și 

ținând cont de necesitatea și oportunitatea delegării și operării serviciului public de transport 

județean de persoane prin curse regulate în județul Alba, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului  1370/2007 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. 

  La întocmirea Sudiului de oportunitate s-a ținut cont de: 

 - durata pentru care se va încheia Contractul de delegare a gestiunii serviciului public 

de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT 

JUDEŢUL ALBA, respectiv 6 ani și a fost corelată cu cererea de transport existentă pe parcursul 

derulării acestuia. Capacitatea de transport a traseelor nu poate fi stabilită în funcţie de fluxurile 

de călători existente în perioada pandemiei de Covid-19, care este o situaţie temporară. S-a luat 

în considerare faptul că după pandemie, fluxurile de călători vor reveni treptat la volumele 

anterioare anului 2020. 

 - situaţia transportului de pasageri pe moduri de transport, pe trimestrul I/2017,  la 

nivelul judeţului Alba şi al Regiunii Centru, prevăzută în Capitolul II. SITUAȚIA EXISTENTĂ 

A SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT JUDEȚEAN DE PERSOANE PRIN CURSE 

REGULATE ÎN JUDEȚUL ALBA şi care reflectă o situaţie existentă la un moment dat în 

transportul de persoane, pe perioada programului de transport judeţean în vigoare. 

 

 

 2. Programul de transport judeţean pentru reţeaua de trasee din judeţul Alba, cu 

valabilitate de la 1 ianuarie 2022, a fost întocmit pe structura programului de transport judeţean 

în vigoare, care a fost adaptat să răspundă cerinţelor unui serviciu public, organizat în interesul 

cetăţenilor.  Consiliul Judeţean Alba nu poate stabili, în mod discriminatoriu, programe de 

transport pentru anumite trasee, adaptate la specificul unui anumit operator de transport rutier. 

Capacitatea de transport pentru traseele din Programul de transport judeţean pentru reţeaua de 

trasee din judeţul Alba, cu valabilitate de la 1 ianuarie 2022, a fost corelată cu cererea de 

transport existentă pe parcursul derulării acestuia, respectiv pe o perioadă de 6 ani calendaristici.  

 3. Evaluarea fluxurilor de călători s-a realizat pe baza Studiului de trafic privind 

identificarea şi evaluarea fluxurilor de călători şi a cerinţelor de mobilitate ale colectivităţilor 

locale, în cadrul serviciului public de transport judeţean, prestat între localităţile judeţului Alba, 



realizat de către Certrans Level SRL, la solicitarea Consilului Judeţean Alba, la sfârşitul anului 

2018. 

La evaluarea fluxurilor de călători s-a avut în vedere și situaţia cu prezenţa la cursuri, în 

lunile septembrie şi octombrie 2020, a elevilor navetişti care au solicitat decontarea navetei, 

transmise de unităţile de învăţământ din judeţul Alba, decontare care s-a realizat de către  

Consiliul Judeţean Alba. 

 

 4. Criteriile de evaluare au fost stabilite pe baza principiilor care stau la baza atribuirii 

contractelor sectoriale, astfel cum sunt  prevăzute la art. 2 alin (2) din Legea nr.  99/2016 

respectiv : 

 a) nediscriminarea; 

 b) tratamentul egal; 

 c) recunoaşterea reciprocă; 

 d) transparenţa; 

 e) proporţionalitatea; 

 f) asumarea răspunderii. 

Vechimea medie a parcului de autobuze constituie factor de evaluare a ofertelor în cazul 

serviciilor publice de transport rutier de călători efectuat cu autobuze, în conformitare cu 

prevederile art. 23 alin. 5 lit. d) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport 

persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare. 

5.  Formula de calcul al tarifului mediu/km/loc, s-a efectuat potrivit reglementărilor 

legale în vigoare, - anexa nr. 2 la Ordinul nr. 272/2007 al președintelui A.N.R.S.C. pentru 

aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile 

publice de transport local şi judeţean de persoane, cu modificările și completările ulterioare, 

precum și la art. 27
2
, alin. (1), lit. a) din ordin. Potrivit art. 27

2
, alin. (1), lit. a) din Ordinul nr. 

272/2007, ,,operatorii de transport rutier ofertează și fundamentează, pe structura elementelor 

de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme-cadru, nivelul tarifului mediu pe 

km/loc". 

 Autoritatea contractantă a precizat foarte clar în documentația de atribuire, care sunt 

situațiile în care tariful mediu pe km/loc poate fi modificat și modalitatea de ajustare sau 

modificare, respectând prevederile legale manționate anterior, astfel ,,nivelul tarifului mediu pe 

km/loc pentru serviciile publice de transport judeţean de persoane se determină pe baza 

analizei situaţiei economico-financiare a operatorilor de transport/transportatorilor 

autorizaţi". 

 6. Valoarea estimată a contractului pe loturi a fost calculată pe baza structurii 

elementelor de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul nr. 272/2007 al președintelui 

A.N.R.S.C. pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea 

tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane, cu modificările și 

completările ulterioare, unde valoarea totală a serviciului este valoarea rezultată la poz. VIII 

din anexă. 

 Nivelul cheltuielilor care au intrat în calculul valorii estimate, au fost determinate având 

în vedere informațiile furnizate de operatorii economici care efectuează în prezent servicii de 

transport judeţean de persoane în județul Alba, prețuri și tarife practicate pe piață, nivelul unor 

taxe și impozite (impozit pe mijloacele de transport, rovinietă, taxe de înmatriculare auto, etc.), 

câștigul salarial mediu pentru ramura transporturi terestre, la care s-a adăugat o cotă de profit de 

10%. Au fost utilizate informații furnizate de către diverse instituții precum C.N.A.I.R., 

Autoritatea Rutieră Română - ARR, Registrul Auto Român, A.N.A.F., Institutul Național de 

Statistică, Comisia Națională de Strategie și Prognoză, etc. 

 Având în vedere faptul că, aceste cheltuieli au fost raportate la nivelul anilor 2019 - 2020, 

iar Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin 

curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT JUDEŢUL ALBA, urmează a se derula pe 

perioada anilor 2022 - 2027, valoarea acestor cheltuieli a fost actualizată cu rata anuală a inflației 

estimată pentru perioada respectivă. 

  

 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. 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  
 - 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. d şi art. 173 alin. 5 lit. m din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 - Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ 

- teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Legea nr. 99/2016 privind achiziţile sectoriale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată; 

 - 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 

SARSCOV-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;  

 - O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările 

ulterioare;   

- H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind 

achiziţile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - Ordinul nr. 972/2007 al ministrului transporturilor pentru aprobarea 

Regulamentuluicadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-

cadru al serviciilor de transport public local;  

 - Ordinul comun nr. 131/2019 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și al președintelui Agenției Naționale pentru 

Achiziții Publice privind documentele standard şi contractul - cadru care vor fi utilizate în 

cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoaneîn 

unităţile administrativ-teritoriale, ralizat cu autobuze, troleibuze şi (sau tramvaie).  

  

 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene  
 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; 

 

  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  

 

 XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre  

 

 

 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. 67 din 19 martie 2021.  

 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.  

 

 

 

PREŞEDINTE,  

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA          APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN             Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL          

Nr.  6410/19 martie 2021  

 

 

 

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 și completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind respingerea plângerii prealabile formulată de S.C. LIVIO DARIO S.R.L. 

împotriva Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 27 din 28 ianuarie 2021  

 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 23 martie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei 

„ordinară” care va avea loc în data de 25 martie 2021. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 67/19 martie 2021 şi are ataşate 

următoarele documente: 

  - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile 

formulată de S.C. LIVIO DARIO S.R.L. împotriva Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 27 

din 28 ianuarie 2021; 

 - plângerea prealabilă formulată de S.C. LIVIO DARIO S.R.L. împotriva Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 27 din 28 ianuarie 2021, înregistrată la registratura Consiliului 

Judeţean Alba cu nr. 4556/1 martie 2021. 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN ALBA 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Nr. ... /22 martie 2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de S.C. LIVIO 

DARIO S.R.L. împotriva Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 27 din 28 ianuarie 2021  

 

 

CONSTATARE GENERALĂ 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii 

modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate 

în aria de competenţă a UAT judeţul Alba, modalitatea de atribuire a serviciului public de 

transport judeţean de persoane prin curse regulate, Regulamentul serviciului, Programul de 

transport judeţean pentru reţeaua de trasee din judeţul Alba şi staţiile aferente, a fost afişat spre 

consultare publică de două ori pe site-ul CJ Alba, respectiv 

- în perioada 21.08.2020 - 01.10.2020 (data retragerii) conform Formularului de solicitare 

publicare informaţii pe site din 21.08.2020 şi Anunţului nr. 18956/DJAP//VI/B/21.08.2020,  

  - în perioada 15.10.2020 - 25.11.2020 (data retragerii) cf. Formular de solicitare publicare 

informaţii pe site din 15.10.2020 şi Anunţ nr. 23047/DJAP//VI/B/15.10.2020.  În 

conformitate cu prevederile art. 7 alin 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională 

în administrația publică, republicată, pe perioadele de timp cât Proiectul de hotărâre anterior 

menționat a fost afişat pe site-ul CJ Alba, perrsoanele sau organizaţiile interesate aveau 

posibilitatea să transmită în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act 

normativ supus dezbaterii publice.  

 De asemenea, la alin. (9) al aceluiași articol se stipulează că autoritatea publică în cauză 

este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act 

normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o 

altă autoritate publică. 

Or, operatorul de transport rutier Livio Dario SRL nu a înțeles să formuleze vreo 

propunere, sugestie sau opinie cu privire la proiectul de hotărâre care a făcut obiectul consultării 

publice. 

 

PUNCTUAL: 

1. Prin plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

27/28.01.2021, SC Livio Dario critică faptul că Studiul de oportunitate care a fost supus 

aprobării, prezintă o situație statistică a INS privind transportul de pasageri și mărfuri pe moduri 

de transport din trimestrul I al anului 2017, situație care nu mai este actuală la nivelul anului 

2021. De asemenea, arată că, din punctul său de vedere, este necesar ca studiul de oportunitate să 

prezinte o statistică actualizată, apropiată anului 2021, când numărul de pasageri a scăzut 

considerabil, chiar dramatic. 

Cu privire la aceste critici, arătăm faptul că durata Contractului de delegare a gestiunii 

serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de 

competenţă a UAT JUDEŢUL ALBA, pe traseele cuprinse cuprinse în Programul de transport 

judeţean pentru reţeaua de trasee din judeţul Alba, cu valabilitate de la 1 ianuarie 2022, este de 6 

ani, în conformitate cu prevederile0 art. 10 din HCJ Alba nr. 27/28 ianuarie 2021. 

 De asemenea, menționăm faptul că în ceea ce privește capacitatea de transport pentru 

traseele din Programul de transport judeţean pentru reţeaua de trasee din judeţul Alba, cu 

valabilitate de la 1 ianuarie 2022, aceasta trebuie corelată cu cererea de transport existentă pe 

parcursul derulării acestuia, respectiv pe o perioadă de 6 ani calendaristici. 

 Mai mult decât atât, capacitatea de transport a traseelor nu poate fi stabilită în funcţie de 

fluxurile de călători existente în perioada pandemiei de Covid-19, întrucât este o situaţie 

temporară, iar la stabilirea capacității de transport s-a luat în considerare faptul că după 

pandemie, fluxurile de călători vor reveni treptat la volumele anterioare anului 2020. 



 Anexa cu Situaţia transportului de pasageri pe moduri de transport, pe trimestrul I/2017, 

la nivelul judeţului Alba şi al Regiunii Centru face parte din Capitolul II. SITUAȚIA 

EXISTENTĂ A SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT JUDEȚEAN DE  PERSOANE 

PRIN CURSE REGULATE ÎN JUDEȚUL ALBA şi reflectă o situaţie existentă la un moment 

dat în transportul de persoane, pe perioada programului de transport judeţean în vigoare. 

 Reiterăm faptul că în ceea ce privește capacitatea de transport a traseelor din noul 

program de transport judeţean, aceasta este cea previzionată pentru următorii 6 ani şi nu are la 

bază o situaţie statistică generală preluată de la INS. 

De altfel scopul studiului de oportunitate nu este de a fundamenta capacitatea de transport 

la nivelul fiecărui traseu, ci necesitatea și oportunitatea delegării și operării serviciului public de 

transport județean de persoane prin curse regulate în județul Alba, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori, 

cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de 

transport persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările, ale 

Legii nr. 51/2006  a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și ale Legii nr. 99/2016 privind achiziţile sectoriale, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

În acest sens, capitolul VI din studiul de oportunitate aduce lămuririle necesare. 

 

 2. Cea de-a doua critică adusă de către SC Livio Dario este referitoare la noul program de 

transport. 

Cu privire la această critică, invocăm prevederile art. 8 din Legea nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

potrivit cărora „autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile 

legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi funcţionarea serviciilor de 

utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi 

exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale care 

compun sistemele de utilităţi publice” 

 Stabilirea programelor de transport de persoane prin curse regulare (trasee, lungimea lor, 

numărul de curse planificate, graficele de circulaţie, numărul de autobuze necesare şi capacitatea 

minimă de transport a acestora) este atributul exclusiv al consiliilor judeţeane. Potrivit art. 17, 

alin. 1, lit. b) ultima teză din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în 

unităţile administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare „Programele de 

transport pot fi stabilite şi în baza unui studiu de specialitate”. Așadar, existența unui studiu 

de specialitate nu este obligatorie, Programele de transport putând fi stabilite şi în baza unui 

studiu de specialitate, datr și în lipsa acestui studiu. 

 Subliniem faptul că programul de transport judeţean trebuie să asigure satisfacerea cu 

prioritate a nevoilor de transport ale populaţiei, ale personalului instituţiilor publice şi ale 

operatorilor economici pe teritoriul judeţului Alba prin servicii de calitate, în condiţii de 

siguranţă şi confort. 

 Programul de transport judeţean pentru reţeaua de trasee din judeţul Alba, cu 

valabilitate de la 1 ianuarie 2022, a fost întocmit pe structura programului de transport judeţean 

în vigoare, care a fost adaptat să răspundă cerinţelor unui serviciu public, organizat în interesul 

cetăţenilor.  

Mai mult decât atât, Consiliul Judeţean Alba nu poate stabili, în mod discriminatoriu, 

programe de transport pentru anumite trasee, adaptate la specificul unui anumit operator de 

transport rutier.   

 

3. Se susține în cuprinsul plângerii prealabile faptul că Studiul de oportunitate este 

nelegal pentru lipsa de evaluare a fluxurilor de transport de persoane și că această atribuție 

aparține Consiliului Județean Alba  

Cu privire la aceste susțineri, arătăm că la sfârşitul anului 2018 a fost realizat de către 

societatea Certrans Level SRL, la solicitarea Consilului Judeţean Alba, Studiul de trafic privind 

identificarea şi evaluarea fluxurilor de călători şi a cerinţelor de mobilitate ale colectivităţilor 

locale, în cadrul serviciului public de transport judeţean, prestat între locxalităţile judeţului 

Alba (Contract de servicii nr. 23534/22.11.2018), astfel că criticile SC Livio Dario sunt 

nefondate. 

https://idrept.ro/00101951.htm
https://idrept.ro/00091204.htm


De asemenea, arătăm faptul că decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii care nu 

pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 

435/2020 a permis Consiliului Judeţean Alba să facă o evaluare a fluxurilor de călători, pe baza 

situaţiilor cu prezenţa la cursuri, în lunile septembrie şi octombrie 20290, a elevilor navetişti care 

au solicitat decontarea navetei, transmise de unităţile de învăţământ din judeţul Alba. 

 

4. Cel de-al patrulea motiv de nelegalitate indicat de către SC Livio Dario este 

nerespectarea de către autoritatea județeană de transport a art. 4 alin. 2 lit. B și d din anexa II 

privind atribuțiile principale ale acesteia cu privire la serviciul public de transport.  

În conformitate cu prevderile art. 16 alin. 3 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice 

de transport persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările 

ulterioare „Consiliile judeţene sunt obligate să înfiinţeze autorităţi judeţene de transport prin 

care să asigure, să organizeze, să reglementeze, să autorizeze, să coordoneze şi să controleze 

prestarea serviciului public de transport de persoane prin servicii regulate, desfăşurat între 

localităţile judeţului”.  

Arătăm faptul că, activităţile enumerate anterior au fost realizate de către Consiliul 

Judeţean Alba prin intermediul Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Transport, inclusiv o 

anticipare a evoluţiei acestora, în baza studiului de trafic realizat la sfârşitul anului 2018 şi a 

informaţiilor transmise cu ocazia întocmirii studiului de oportunitate de către INS-DRS Alba, ISJ 

Alba. 

Activitatea de Consultare a asociaţiilor reprezentative ale operatorilor de transport rutier 

şi ale utilizatorilor s-a realizat prin afişarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

oportunitate în vederea stabilirii modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean 

de persoane prin curse regulate în aria de competenţă a UAT judeţul Alba, modalitatea de 

atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, Regulamentul 

serviciului, Programul de transport judeţean pentru reţeaua de trasee din judeţul Alba şi staţiile 

aferente menţionate la pct. 1 pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Alba, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată. 

 

5. Cu privire la cea de-a cincea critică adusă de către SC Livio Dario, referitoare la faptul 

că numărul pasageri a scăzut considerabil, chiar dramatic, reiterăm faptul că durata Contractului 

de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în 

aria teritorială de competenţă a UAT JUDEŢUL ALBA, pe traseele cuprinse cuprinse în 

Programul de transport judeţean pentru reţeaua de trasee din judeţul Alba, cu valabilitate de la 

1 ianuarie 2022, este de 6 ani, în conformitate cu prevederile art. 10 din HCJ Alba nr. 27/28 

ianuarie 2021. 

 

6. La punctul 6 din Plângerea prealabilă, se arată, din nou, faptul că atribuțiile Consiliului 

Județean Alba cu privire la evaluarea fluxurilor de călători nu au fost respectate, cerințele de 

transport județean din hotărârea împotriva căreia s-a formulat plângere prealabilă neavând la 

bază studii de specialitate, în acord cu noile tendințe de reducere a fluxului de călători și a 

contextului de restricții impus de pandemie. 

 

7. O altă critică adusă de către SC Livio Dario este aceea că punctajele de atribuire nu 

sunt corect stabilite. 

În alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractantă a luat în considerare 

asigurarea unui echilibru între aspectele calitative ale serviciului (confortul călătorilor) și 

aspectele de mediu, pe de o parte, și costurile generate de furnizarea serviciului, pe de alta 

parte, conform art. 209 alin (4) din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale precum și 

principiile menționate la art.1 alin.(4) lit.g) și k) din Legea nr. 92/2007 privind transportul 

public local. Utilitatea acestui factor rezidă în faptul că prin prestarea serviciului cu un parc 

auto tânăr, se reduce poluarea, având în vedere faptul că autobuzele noi sunt mai puțin poluante 

și totodată se reduc și costurile operarii, deoarece costurile cu service-ul autobuzelor noi sunt 

mai reduse. 

 

Vechimea medie a parcului de autobuze constituie factor de evaluare a ofertelor în cazul 

serviciilor publice de transport rutier de călători efectuat cu autobuze, în conformitare cu 



prevederile art. 23 alin. 5 lit. d) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport 

persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Este firesc ca un autobuz fabricat în anul de depunere a ofertelor să primească un punctaj 

mai mare deoarece oferă condiţii de confort pentru pasageri, siguranţă în trafic şi în exploatare 

superioare. Mai mult decât atât, apreciem că este răsplătit efortul investiţional al operatorului de 

transport rutier deţinător al mijlocului de transport respectiv. 

De altfel, inclusiv Criteriile de evaluare a operatorului de transport şi punctajele 

care se acordă în cazul atribuirii traseelor judeţene din anexa nr. 3 la Normele metodologice 

privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier 

contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, aprobate prin Ordinul comun nr. 

1158/2019/2336/2019 al minstrului transporturilor şi al viceprim - ministrului, ministrul 

dezvoltării regionale și administraţiei publice, aplicabil până la intrarea în vigoare a Legii nr. 

34/2020 privind respingerea O.U.G. nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul transportului de persoane , acordau punctaj maxim 35 puncte când: 

        • Anul de fabricaţie (AF) este acelaşi cu anul atribuirii (AA) - 35 puncte; 

  • AF = AA - 1 - 30 puncte; 

  • AF = AA - 2 - 25 puncte; 

Entitatea contractantă a respectat principiile care stau la baza atribuirii contractelor 

sectoriale prevăzute la art. 2 alin (2) din Legea nr. 99/2016 respectiv: nediscriminarea; 

tratamentul egal; recunoaşterea reciprocă; transparenţa; proporţionalitatea și asumarea 

răspunderii. 

 

8. În cuprinsul plângerii prealabile se susține faptul că nu este corect că a fost introdus 

conceptul de tarif mediu pe km/loc. 

 

Cu privire la această critică, arătăm faptul că potrivit prevederilor art. 27
1
, alin. (1), din 

Ordinul nr. 272/2007 al președintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea Normelor-cadru privind 

stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean 

de persoane, cu modificările și completările ulterioare: ”Tarifele de călătorie pentru serviciile 

publice de transport judeţean de persoane efectuat cu autobuze prin curse regulate se stabilesc, 

prin calcul, de către consiliile judeţene în baza tarifului mediu pe km/loc ofertat de către 

operatorul de transport rutier desemnat câştigător al procedurii competitive desfăşurate în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi 

completările ulterioare.” 

 

 

De asemenea, arătăm faptul că între factorii de evaluare a ofertelor utilizaţi în aplicarea 

criteriului de atribuire, stipulați de legiuitor în art. 23
1
 alin (5) din Legea nr. 92/2007, la lit. c) se 

află nivelul tarifului. 

 

Critica S.C. Livio Dario S.R.L. vizând conceptul de tarif mediu pe km/loc, nu se susține, 

întrucât acest concept nu este introdus de UAT Județul Alba, ci este stipulat în Ordinul nr. 

272/2007 al președintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, 

ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean de 

persoane, cu modificările și completările ulterioare. În baza acestuia, consiliile județene 

stabilesc, prin calcul, tarifele de călătorie pentru serviciile publice de transport judeţean de 

persoane efectuat cu autobuze prin curse regulate. 

 Formula de calcul a tarifului mediu/km/loc, este explicit prezentată atât în anexa nr. 2 la 

Ordinul nr. 272/2007 al președintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea Normelor-cadru privind 

stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi 

judeţean de persoane, cu modificările și completările ulterioare, cât și în cuprinsul art. 27
2
, alin. 

(1), lit. a) din același act normativ. 

 Mai mult, potrivit art. 27
2
 alin. (1), lit. a) din Ordinul nr. 272/2007  ,,operatorii de 

transport rutier ofertează și fundamentează, pe structura elementelor de cheltuieli prevăzute în 

anexa nr. 2 la prezentele norme-cadru, nivelul tarifului mediu pe km/loc". 

 Prin urmare, tariful mediu pe km/loc, este foarte bine reglementat în cuprinsul legislației 

în vigoare privind serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane. 



 În ceea ce privește stabilirea unui tarif sub care nu se poate oferta, această posibilitate 

nu este prevăzută nicăieri în legislația în vigoare privind serviciile publice de transport local şi 

judeţean de persoane. Este cert că există posibilitatea legală de a modifica tarifele după 

încheierea contractelor, însă Ordinul nr. 272/2007 al președintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea 

Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de 

transport local şi judeţean de persoane, cu modificările și completările ulterioare, precizează 

foarte clar care sunt situațiile în care tariful mediu pe km/loc poate fi ajustat sau modificat 

(potrivit art. 24 și 26), precum și modalitatea de ajustare sau modificare. Atât la stabilirea, cât și 

la modificarea tarifului mediu pe km/loc, operatorii de transport rutier ,,fundamentează, pe 

structura elementelor de cheltuieli" prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul nr. 272/2007, nivelul 

acestui tarif, conform prevederilor art. 27
2
, alin. (1), lit. a) și art. 27

5
, alin. (2) din același act 

normativ. 

 Autoritatea contractantă a precizat în mod concret și explicit în documentația de atribuire, 

care sunt situațiile în care tariful mediu pe km/loc poate fi modificat, precum și modalitatea de 

ajustare sau modificare, respectând prevederile legale manționate anterior, astfel ,,nivelul 

tarifului mediu pe km/loc pentru serviciile publice de transport judeţean de persoane se 

determină pe baza analizei situaţiei economico-financiare a operatorilor de 

transport/transportatorilor autorizaţi". 

 Având în vedere obligativitatea operatorilor de transport, de a fundamenta și justifica 

stabilirea, modificarea sau ajustarea tarifului mediu pe km/loc, considerăm că aceștia vor oferta 

tarife care să reflecte realitatea economică, care să acopere cheltuielile aferente și să asigure un 

profit rezonabil, neputând oferta ,,prețuri foarte mici care să nu acopere în realitate costurile", 

așa cum în mod greșit se susține în cuprinsul plângerii prealabile. 

 

9. Se mai arată în cuprinsul plângerii prealabile faptul că nu este corect criteriul de 

atribuire ce vizează anul fabricației al autobuzului. 

I. Cu privire la vechimea medie a parcului de autobuze ca factor de evaluare, facem 

următoarele precizări: 

În alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractantă a luat în considerare 

asigurarea unui echilibru între aspectele calitative ale serviciului (confortul călătorilor) și 

aspectele de mediu, pe de o parte, și costurile generate de furnizarea serviciului, pe de alta parte, 

conform prevederilor art. 209 alin (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale precum 

și a principiilor menționate în cuprinsul art. 2 din același act normativ, respectiv nediscriminarea; 

tratamentul egal; recunoaşterea reciprocă; transparenţa; proporţionalitatea și asumarea 

răspunderii.  

 

 Utilitatea acestui factor rezidă în faptul că prin prestarea serviciului cu un parc auto 

tânăr, se reduce poluarea, întrucât autobuzele noi sunt mai puțin poluante și totodată se reduc 

și costurile operarii, deoarece costurile cu service-ul autobuzelor noi sunt mai reduse. 

II. Cu privire la vechimea medie a parcului de autobuze ca Indicator de performanță, 

facem următoarele precizări: 

Indicatorii de performanță sunt în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 131 din 17 

aprilie 2019 privind documentele standard şi contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul 

procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unităţile 

administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau Tramvaie, publicat în M.Of. 360 

bis din 09-mai-2019.  

”Vechimea medie a mijloacelor de transport va fi de [...] ani, în primul an de executare a 

contractului, aceasta putând creşte pe perioada derulării Contractului la un nivel acceptat de 

[...] ani, fără a se putea depăşi [...] ani vechime medie, cu plata de către operator a unei 

penalizări de [...]% din valoarea garanţiei de execuţie în situaţia depăşirii vechimii medii de 

[...] ani a autovehiculelor” 

Subliniem faptul că prin prestarea serviciului cu un parc auto tânăr, se reduce poluarea, 

având în vedere faptul că autobuzele noi sunt mai puțin poluante. 

De altfel, Comisia Europeană a propus reducerea limitei emisiilor din 2021 cu 15% 

până în 2025 și cu 30% până în 2030. 

Parlamentul și Consiliul au decis asupra unei limite și mai ridicate de reducere a 

emisiilor de CO2 decât cea propusă de Comisia Europeană. A fost stabilit un obiectiv de 

reducere a emisiilor de CO2 de 37,5% pentru autoturismele noi și de 31% pentru noile 



furgonete până în 2030. Noile norme au fost aprobate de Parlament în sesiunea plenară din 27 

martie 2019. Pe 18 aprilie, Parlamentul a aprobat o propunere de reducere a emisiilor de CO2 

de la camioanele noi cu 30% prin comparație cu nivelurile din 2019. 

 

10. SC Livio Dario indică faptul că nu rezultă modalitatea de calcul prin care s-a ajuns la 

valoarea estimată a contractului pe loturi.  

Valoarea estimată a contractului pe loturi a fost calculată pe baza structurii elementelor 

de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul nr. 272/2007 al președintelui A.N.R.S.C. pentru 

aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile 

publice de transport local şi judeţean de persoane, cu modificările și completările ulterioare, unde 

valoarea totală a serviciului este valoarea rezultată la poz. VIII din anexă. 

Nivelul cheltuielilor care au intrat în calculul valorii estimate, au fost determinate având 

în vedere informațiile furnizate de operatorii economici care efectuează în prezent servicii de 

transport judeţean de persoane în județul Alba, prețuri și tarife practicate pe piață, nivelul unor 

taxe și impozite (impozit pe mijloacele de transport, rovinietă, taxe de înmatriculare auto, etc.), 

câștigul salarial mediu pentru ramura transporturi terestre, la care s-a adăugat o cotă de profit de 

10%. Au fost utilizate informații furnizate de către diverse instituții precum C.N.A.I.R., 

Autoritatea Rutieră Română - ARR, Registrul Auto Român, A.N.A.F., Institutul Național de 

Statistică, Comisia Națională de Strategie și Prognoză, etc. 

Având în vedere faptul că, aceste cheltuieli au fost raportate la nivelul anilor 2019 - 2020, 

iar Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin 

curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT JUDEŢUL ALBA, urmează a se derula pe 

perioada anilor 2022 - 2027, valoarea acestor cheltuieli a fost actualizată cu rata anuală a inflației 

estimată pentru perioada respectivă. 

Menționăm, totodată faptul că, valorile estimative ale contractului sunt valori maxime, 

operatorii de transport trebuind să oferteze valori mai mici pe baza propriilor estimări, care 

trebuie fundamentate și justificate cu documente ce vor fi verificate de autoritatea contractantă, 

prin urmare și garanția care se constituie la momentul atribuirii va fi calculată raportat la valorile 

ofertate, nu la valoarile estimate de autoritatea contractantă, pe care le considerați ,,nejustificat 

de mari". 

S.C. LIVIO DARIO S.R.L. a transmis în data de 30.06.2020, către Consiliul Județean 

Alba ,,Structura pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifului 

mediu pentru serviciul public de transport județean de persoane efectuat prin curse regulate", 

completată conform anexei nr. 2 la Ordinul nr. 272/2007 al președintelui A.N.R.S.C. pentru 

aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile 

publice de transport local şi judeţean de persoane, cu modificările și completările ulterioare, unde 

valorile anuale pentru fiecare categorie de cheltuieli au fost calculate pentru întreaga activitate de 

transport judeţean de persoane prin curse regulate, rezultând un tarif mediu pe km/loc de 0,2169 

lei fără TVA. 

Din calculul valorilor estimative ale contractelor, realizate de către UAT JUDEŢUL 

ALBA pentru prezenta procedură de achiziție publică, raportate la numărul total al kilometrilor 

planificați anual și la capacitatea medie a mijloacelor de transport solicitate, au rezultat tarife 

medii pe km/loc pentru fiecare traseu la care faceți referire, foarte apropiate de tariful mediu pe 

km/loc de 0,2169 lei fără TVA, calculat de către S.C. LIVIO DARIO S.R.L. 

 

Având în vedere cele prezentate mai sus, este necesară aprobarea de către Consiliul 

Județean Alba a proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către 

SC Livio Dario împotriva Hotărârii nr. 27 din 28.01.2021  

 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190412IPR39009/meps-approve-new-co2-emissions-limits-for-trucks
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190412IPR39009/meps-approve-new-co2-emissions-limits-for-trucks

