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VICEPREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 27/2021 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 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna martie 2021; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 27/2021 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 serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse 

regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba; 

Luând în considerare: 

- Avizul conform condiţionat nr. 4837/18 martie 2021 al Agenţiei Naţionale pentru 

Achiziţii Publice cu privire la documentaţia de atribuire DF1107521/3 martie 2021 pregătită de 

entitatea contractantă UAT - JUDEŢUL ALBA, pentru procedura cu obiectul „Delegarea 

gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, în aria 

teritorială de competenţă a UAT judeţul Alba” 

- Anunţul de informare prealabilă privind un contract de servicii publice, publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 2 noiembrie 2018, având nr. 2018/S 211- 483505; 

- Erata Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare având nr. 2020/S 081-

192326 (Supliment la Jurnalul Uniunii Europene, 2018/S 211- 483505), expediat la data de 22 

aprilie 2020; 

Având în vedere prevederile: 

   - Regulamentului (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; 

- O.U.G. nr. 89/2007 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale 

şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările și 

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 
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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; 

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. I. Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 

27/2021  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  serviciului public de transport 

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

după cum urmează: 

1. În Caietul de sarcini al serviciului public de transport județean de persoane prin 

curse regulate, în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba, prevăzut în anexa nr. 5 

a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 27/2021, punctul 3.2. Cerinţe specifice  subpunctul 

3.2.1. lit. b.)  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „b.) obiectul contractului are corespondenţă în codul CAEN din certificatul 

constatator emis de ONRC;” 

2. În Caietul de sarcini al serviciului public de transport județean de persoane prin 

curse regulate, în aria teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba, prevăzut în anexa nr. 

5 a  Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 27/2021, după punctul 6.2 Sistemul de transport 

public judeţean de persoane şi condiţiile de executare a contractului, se introduce un nou 

punct, punctul 6.2
1
 Mecanismul de realizare a monitorizării de către Entitatea contractantă a 

activităţilor realizate de către prestator, cu următorul cuprins:  

„6.2. Mecanismul de realizare a monitorizării de către Entitatea contractantă a 

activităţilor realizate de către prestator 

6.2
1.1.

  Entitatea contractantă va verifica şi va controla periodic modul de realizare a 

serviciului public de transport călători, efectuat în baza contractului de delegare a gestiunii 

serviciului de de către Operator, inclusiv a vehiculelor, echipamentelor şi instalaţiilor folosite de 

Operator. 

6.2
1.2.

 Controlul se efectuează:  

a.) în trafic în punctele unde oprirea, staționarea sau parcarea pe drumul public este 

permisă, conform prevederilor legale în vigoare, precum și în punctele de îmbarcare/debarcare a 

călătorilor, în condiţiile stabilite prin Regulamentul serviciului public de transport judeţean de 

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

Entitatea contractantă. 

b.) la sediul/punctul de lucru al Operatorului, în prezenţa unui reprezentant al acestuia. În 

urma fiecărei verificări la sediul/punctul de lucru al Operatorului se va întocmi un proces-verbal 

în două exemplare, unul pentru fiecare Parte, semnate de către cele două Părţi. În procesul-verbal 

se vor specifica timpul şi locul inspecţiei, obiectul controlului, măsurile propuse, 
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termenele de soluţionare, precum şi obiecţiile Operatorului, dacă este cazul. Entitatea 

contractantă si Operatorul vor soluţiona obiecţiile formulate în termen de 15 zile. 

6.2
1.3.

 Operatorul are obligaţia de a pune, de îndată, la dispoziţia echipei de control a 

Entităţii Contractante orice date şi informaţii solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile 

privind prestarea Serviciului de transport rutier judeţean de persoane, inclusiv la cele contabile. 

6.2
1.4.

 Entitatea contractantă are dreptul de a solicita remedierea oricărei încălcări a 

obligaţiilor Operatorului rezultate din contractul de delegare a gestiunii serviciului.  

6.2
1.5.

 Entitatea contractantă are dreptul de a adopta programe de măsuri ca urmare a 

neîndeplinirii indicatorilor de performanţă de către Operator şi de a aplica sancţiunile prevăzute 

în contractul de delegare a gestiunii serviciului. 

6.2
1.6.

 Entitatea contractantă va controla periodic modul în care sunt gestionate de către 

Operator reclamaţiile persoanelor transportate.” 

3. Punctul 4 Capacitatea tehnică şi profesională din CRITERII DE CALIFICARE ȘI 

SELECȚIE A OFERTELOR, prevăzute în anexa nr. 8 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Alba nr. 27/2021, se completează şi va avea următorul cuprins: 

„4. Capacitatea tehnică şi profesională 

a) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat  

Ofertantul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie să 

demonstreze că în ultimii 3 ani până la data limită de depunere a Ofertei a prestat servicii publice 

de transport călători cu autobuzul/microbuzul, pentru fiecare lot, calculată cu respectarea 

prevederilor art. 192 lit. b din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare 

coroborate cu prevederile art. 3 din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2017.” 

 

Art. II. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei juridică şi 

administraţie publică - Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Alba, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Art. III. 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,  

Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi 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   

VICEPREŞEDINTE,                                      SECRETAR GENERAL, 

         Dumitru FULEA                                                    Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 75 

Alba Iulia, 23 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 

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 

VICEPREŞEDINTE 

Nr. 6691/23 martie 2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 27/2021 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 

 

 

I. Expunere de motive 

Potrivit prevederilor 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. 

Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

transport călători, de tip contracte de achiziție publică de servicii reglementate la art. 29 alin. 8 

lit. b) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, efectuate cu 

autobuze, se desfăşoară în conformitate cu prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achiziţile 

sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza documentaţiei de atribuire, 

elaborată cu respectarea prevederilor Legii nr. 92/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare şi a legislaţiei din domeniul achiziţiilor sectoriale.  

În conformitate cu prevederile art. 23^1 alin. 1 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor 

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

completările ulterioare, documentația de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de transport călători se întocmește de autoritatea de transport și se aprobă prin 

hotărâre a autorității locale competente. 

Conform art. 5 din O.U.G. nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de 

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-

cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii cu 

modificările și completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice este instituţia 

publică responsabilă pentru îndeplinirea funcţiei de control ex ante al procesului de atribuire a 

contractelor şi, respectiv, a modificărilor acestor contracte. 

Controlul ex ante vizează verificarea conformiţăţii cu dispoziţiile legale aplicabile în 

domeniul achiziţiilor publice/sectoriale/ concesiunilor, din punctul de vedere al regularităţii şi 

calităţii, pe bază de liste de verificare. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 

Transportul rutier judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Alba se desfăşoară, 

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 publicării în Monitorul Oficial al României a 

Legii nr. 34/2020 privind respingerea O.U.G nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea 

unor acte normative în domeniul transportului de persoane, în conformitate cu prevederile art. 

66 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 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/201292
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/201292
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altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare. 

În baza aceluiaşi act normativ, Judeţul Alba a încheiat contracte de delegare a gestiunii 

pentru asigurarea în continuare a transportului public județean de persoane prin curse regulate, 

cu valabilitate până la data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii 

publice, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, cu modificările și completările 

ulterioare, dar nu mai mult de 31 decembrie 2021, cu operatorii de transport care dețineau 

licențe de traseu valabile la data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020. 

În vederea asigurării continuităţii transportului public de persoane prin curse regulate pe 

traseele judeţene după data de 31 decembrie 2021,  Consiliul Judeţean Alba a adoptat Hotărârea 

nr. 27/28 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  

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

competenţă a UAT - Judeţul Alba. 

Documentația 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, pentru programul de transport judeţean în baza căruia se va desfăşura  serviciul 

public de transport de persoane prin curse regulate pe traseele judeţene începând cu data de 1 

ianuarie 2022, a fost încărcată şi transmisă spre publicare în SEAP/SICAP la data de 3 martie 

2021.  

Documentaţia mai sus menţionată a fost selectată și inclusă în programul de verificare al 

Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice a procedurilor de atribuire a contractelor supuse 

controlului ex ante, conform art. 7 lit. b alin. 3
1
 din O.U.G. nr. 98/2017 privind funcţia de 

control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, 

a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 

concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare. 

  La data de 18 martie 2021, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice a emis avizul 

conform condiţionat nr. 4837 cu privire la documentaţia de atribuire DF1107521/3 martie 2021 

pregătită de entitatea contractantă UAT JUDEŢUL ALBA, pentru procedura cu obiectul „ 

Delegarea gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse 

regulate, în aria teritorială de competenţă a UAT judeţul Alba”, prin care au fost dispuse 

măsuri de remediere a abaterilor cu privire la aspectele de calitate şi de regularitate constatate. 

Prin urmare, este necesară aprobarea de către Consiliul Judeţean Alba a modificării şi 

completării Hotărârii nr. 27/28 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  serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria 

teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba, ţinând cont de constatările şi măsurile de 

remediere dispuse de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice. 

 

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; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 27/2021  privind aprobarea Studiului de 

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

regulate în aria teritorială de competenţă a UAT - 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; 

- O.U.G. nr. 89/2007 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale 

şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările și 

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; 

- 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; 

- Ordinul 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; 

- 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 

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 
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X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

Nu este cazul 

 

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. 75 din 23  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. 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Dumitru FULEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ROMÂNIA          APROB 

JUDEŢUL ALBA                 PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN             Ion DUMITREL 

SECRETAR GENERAL          

Nr. 6695/23 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 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 27/2021 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 

 

 

 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. 75/23 martie 2021 şi are ataşate următoarele 

documente: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 27/2021  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 serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria 

teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba; 

- Avizul conform condiţionat nr. 4837/18 martie 2021 al Agenţiei Naţionale pentru 

Achiziţii Publice cu privire la documentaţia de atribuire DF1107521/3 martie 2021 pregătită de 

entitatea contractantă UAT JUDEŢUL ALBA, pentru procedura cu obiectul „ Delegarea 

gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, în aria 

teritorială de competenţă a UAT judeţul Alba” 

- Anunţul de informare prealabilă privind un contract de servicii publice, publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 2 noiembrie 2018, având nr. 2018/S 211- 483505; 

- Erata Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare având nr. 2020/S 081-

192326 (Supliment la Jurnalul Uniunii Europene, 2018/S 211- 483505), expediat la data de 22 

aprilie 2020; 

 Cu deosebită consideraţiune, 

 

SECRETAR GENERAL, 

Vasile BUMBU 

 

 

 

 



  

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia juridică şi administraţie publică 

Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport 

Nr. 6698/23 martie 2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la  proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 27/2021 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 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de 

transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, 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. 

Serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate face parte din sfera 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, aflat sub reglementarea, conducerea, monitorizarea şi 

controlul autorității administrației publice județene, având aria de deservire teritoriul 

administrativ al județului Alba. 

Conform art. 17 alin. 1 lit. h din acelaşi act normativ, consiliile judeţene au atribuţii 

privind încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de 

persoane. 

Potrivit art. 8 alin. 3 litera d din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea competențelor și 

atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale 

administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități 

publice și adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalității de gestiune a serviciilor de utilități 

publice și darea în administrare sau, după caz, punerea la dispoziție a sistemelor de utilități 

publice destinate furnizării/prestării acestora. 

Atribuirii contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport călători, de 

tip contracte de concesiune de servicii reglementate la art. 29 alin. 8 lit. a  din Legea 

nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de mijlocul de 

transport public de călători utilizat: autobuz, troleibuz, tramvai, tren sau metrou, îi sunt incidente 

prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, cu modificările și 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 achiziţiile 

sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare precum și directivele europene în domeniul 

achizițiilor publice. 

Transportul rutier judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Alba se desfăşoară, 

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 publicării în Monitorul Oficial al României a 

Legii nr. 34/2020 privind respingerea O.U.G nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea 

unor acte normative în domeniul transportului de persoane, în conformitate cu prevederile art. 

66 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 baza aceluiaşi act normativ, Judeţul Alba a încheiat contracte de delegare a 
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gestiunii pentru asigurarea în continuare a transportului public județean de persoane prin curse 

regulate, cu valabilitate până la data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de 

servicii publice, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, cu modificările și completările 

ulterioare, dar nu mai mult de 31 decembrie 2021, cu operatorii de transport care dețineau 

licențe de traseu valabile la data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020. 

În conformitate cu prevederile art. 23
1
 alin. 1 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice 

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

ulterioare, documentaţia de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

transport călători se întocmeşte de autoritatea de transport şi se aprobă prin hotărâre a autorităţii 

locale competente. 

În vederea asigurării continuităţii transportului public de persoane prin curse regulate pe 

traseele judeţene după data de 31 decembrie 2021,  Consiliul Judeţean Alba a adoptat Hotărârea 

nr. 27/28 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  

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

competenţă a UAT - Judeţul Alba. 

Documentația 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, pentru programul de transport judeţean în baza căruia se va desfăşura  serviciul 

public de transport de persoane prin curse regulate pe traseele judeţene începând cu data de 1 

ianuarie 2022, a fost încărcată şi transmisă spre publicare în SEAP/SICAP la data de 3 martie 

2021.  

În temeiul art. 7 lit. b alin. 3
1
 din O.U.G. nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al 

procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a 

contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 

concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare, documentaţia a fost selectată și 

inclusă în programul de verificare al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice a procedurilor 

de atribuire a contractelor supuse controlului ex ante, conform art. 7 lit. b alin. 3
1
 din O.U.G. nr. 

98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-

cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii cu modificările și completările ulterioare. 

  La data de 18 martie 2021, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice a emis avizul 

conform condiţionat nr. 4837 cu privire la documentaţia de atribuire DF1107521/3 martie 2021 

pregătită de entitatea contractantă UAT JUDEŢUL ALBA, pentru procedura cu obiectul „ 

Delegarea gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse 

regulate, în aria teritorială de competenţă a UAT judeţul Alba”, prin care au fost dispuse 

măsuri de remediere a abaterilor cu privire la aspectele de calitate şi de regularitate constatate. 

 O parte din aceste măsuri vizează modificarea şi completarea conţinutul unor documente 

care au fost aprobate prin hotărâre a Consiliului Judeţean Alba. 

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

Județean Alba a proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Alba nr. 27/2021 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 

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

Întocmit, 

Consilier superior Adam - Gheorghe LĂNCRĂNJAN 
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