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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Regulamentului, a Caietului de sarcini și a  

Documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii  
Serviciului public de transport județean prin curse regulate în județul Ialomița 

 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 30635/2021 - N din 16.12.2021 al Președintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
Examinând: 
- adresa nr. 4122/15.04.2020 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice; 
- adresele nr. 146491/26.11.2021 și nr. 156577/09.12.2021 ale Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; 
- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 250 din 23.12.2021 privind aprobarea 

”Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul 
Ialomița, pentru perioada 2023-2032 (01.01.2023 – 31.12.2032)” și a modalității de 
atribuire a gestiunii Serviciului de transport public județean de persoane prin curse 
regulate, în județul Ialomița; 

- Raportul de specialitate comun nr. 30708/2021 - H din 17.12.2021 al Direcţiei 
Achiziţii şi Patrimoniu și Direcției Investiții și Servicii Publice; 

- Avizul nr. 31059/2021 - T din 21.12.2021 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - Avizul nr. 30948/2021 - D din 20.12.2021 al Comisiei juridică, de disciplină, 
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi; 

În conformitate cu: 
 - prevederile art. 1 alin. (6) lit. g), art. 17 alin. (1) lit. b), art. 21 alin. (1), art. 29 şi 
art. 37 alin. (2) din Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile 
administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
          - prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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 - prevederile Ordinului nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind 
stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de 
persoane; 
 - prevederile Ordinului nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de 
transport public local; 
 - prevederile Ordinului nr. 134/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului 
președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilități Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, 
ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;  
 - prevederile art. 66 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 70/2020 
privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul 
situației 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 educației naționale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative; 
         -  prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. q) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier și 
de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 4 alin.(5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările şi 
completările ulterioare, inclusiv ale art. 117 alin.(1) lit.d) din acest act normativ; 
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale; 
 - prevederile Codului Civil al României; 
 - prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean 
Ialomița, aprobat prin hotărârea nr. 46 din 30.03.2021, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
  În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 Se aprobă Regulamentul pentru efectuarea serviciului public de transport 
județean de persoane prin curse regulate în județul Ialomița, prevăzut în anexa nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului public de transport județean de 

persoane prin curse regulate în județul Ialomița, prevăzut în anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
  

Art.3 Se aprobă Documentaţia de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii 
serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în județul 
Ialomița, prevăzută în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
 

Art.4(1) Atribuirea contractelor de delegare a gestiunii prevăzute la art.3) se 
realizează în condițiile Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările şi 
completările ulterioare, criteriul de atribuire este ”cel mai bun raport calitate-preț”, iar 
contractele de delegare vor intra în vigoare începând cu data de 01.01.2023 . 

(2) Factorii de evaluare a ofertelor utilizați în aplicarea criteriului de atribuire sunt 
următorii: 

a) nivelul tarifului (tariful mediu – lei/km/loc) – PT = 25 puncte 
b) vechimea medie a parcului de autobuze – PV = 35 puncte 
c) clasificarea autobuzelor – PCA = 10 puncte 
d)norma de poluare a autobuzelor – PNP = 20 puncte 
e) capacitatea de transport – PCT = 7 puncte 
f) utilizarea combustibililor alternativi conform Legii nr. 34/2017  – PCALT = 3 puncte 

 

Art.5 În executarea contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de 
transport județean prin curse regulate, pe toată perioada de delegare a gestiunii 
Serviciului, respectiv 2023-2032, Județul Ialomița nu acordă compensații financiare 
operatorilor de transport desemnați câștigători în urma licitației publice. 

 
Art.6(1) Se menține valabilitatea programului județean de persoane prin curse regulate 

aflat în vigoare la data prezentei hotărâri, până la data 31.12.2022, dată până la care se va 
finaliza procedura pentru încheierea, în condițiile legii, a contractelor de delegare a gestiunii 
serviciului public. 

 (2) Contractele în vigoare la data adoptării prezentei hotărâri, având ca obiect 
prestarea activităților de transport județean de persoane prin curse regulate, încheiate în 
baza programului de transport judeţean şi a licenţelor de traseu aflate în vigoare la data 
prezentei hotărâri, vor fi prelungite în mod corespunzător prin act adițional, în condițiile 
alineatului (1), până la data de 31.12.2022. 

(3) Pentru traseele de transport aflate în vigoare la data de 31.12.2021 la care 
operatorii renunță în mod expres la efectuarea serviciului de transport prin curse regulate,  
până la atribuirea contractelor de delegare a gestiunii în condițiile prezentei hotărâri și 
pentru asigurarea continuității Serviciului public de transport județean prin curse regulate 
în județul Ialomița, se va aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare, reglementată de prevederile art. 117 alin.(1) lit.d) din Legea nr. 
99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare. Durata 
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contractului rezultat în urma negocierii va înceta la data de 31.12.2022. Procedura de 
negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare se va desfășura, în 
condițiile legii, pe baza documentației de atribuire prevăzută în anexa nr. 4 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre 

(4) În condițiile alineatului (3), Consiliul Județean Ialomița va emite, prin hotărâre, 
licențe noi de traseu în cazul în care va atribui un traseu altui operator de transport decât 
celui aflat în relație contractuală la data de 31.12.2021. Licența nouă de transport se va 
elibera cu titlu gratuit.  

 
Art.7 În cuprinsul anexelor 1-4, durata Serviciului public de transport județean prin 

curse regulate, pe toată perioada de delegare a gestiunii Serviciului, este cuprinsă între 
2023-2032. 

 
Art.8 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 

comunicată, spre ducere la îndeplinire, Direcției Investiții și Servicii Publice, Direcției 
Achiziții și Patrimoniu, și, spre știință Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând a fi 
publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița – Secțiunea ”Monitorul Oficial al 
Județului”.  

 
       PREŞEDINTE,  

                                                           Contrasemnează pentru legalitate, 

                 MARIAN PAVEL                                      Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                                 Adrian Robert  IONESCU    

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                

 
 
Nr. 251                                                                                                                                                                                          Rd/Oc     
Adoptată la Slobozia                                                  DIG 
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