
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

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

data de 25 martie 2021; 

 Luând în dezbatere: 

 - 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; 

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

teritorială de competenţă a UAT - Judeţul Alba; 

           - raportul de specialitate  nr. 6698/23 martie 2021 al Direcţiei juridică și administrație 

publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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; 

           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 
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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: 

   - 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 

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;” 

https://idrept.ro/12002574.htm
https://idrept.ro/12009965.htm
https://idrept.ro/12009967.htm
https://idrept.ro/00172813.htm
https://idrept.ro/00172816.htm
https://idrept.ro/00137318.htm


 

 

 

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, 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. 

 

 

                                                                                                              Contrasemnează 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 79 

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. cc 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  


