
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

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 întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem  audio/videoconferință în 

data de 25 martie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - 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; 

           - 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; 

           - raportul de specialitate  nr. 6699/23 martie 2021 al Direcției juridică și administrație 

publică și al Direcţiei dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba;  

           - 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; 

           Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 

Juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice și de avizul favorabil al 

Comisiei de specialitate nr. 5 Servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, 

turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri; 

           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 
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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; 

 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.  

        

                                                                                                              Contrasemnează 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 71 

Alba Iulia, 25 martie 2021 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 139 

alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările 

ulterioare, cu un număr de 22 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 31 

Număr voturi împotrivă: 0                      Abţineri de la vot: 10  


