
Cod FP -07-06, Ed. 2 vers.1 

 

 

 
        

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public judeţean de 
persoane, prin curse regulate, pe traseul nr. 08 Slobozia-Iazu-Scânteia, traseul nr. 11 Slobozia 
– Miloșești- Tovărășia, traseul nr. 15 Slobozia – Ciulnița – Bordușelu, traseul nr. 16 Slobozia – 
Ciulnița – Buești și traseul nr. 30 Malu Roșu – Urziceni, prevăzute în Programul de transport 
public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2022, 

precum şi a licenţelor de traseu, operatorilor de transport declarați câştigători 
 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- procesul – verbal nr. 20454/2022-G din 03.08.2022 al Comisiei de evaluare 

desemnată prin Dispoziția Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 87/07.03.2022; 
 - Referatul de aprobare nr. 21702/2022 - S din 19.08.2022  al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 

- Raportul de specialitate nr. 21788/2022 - E din 22.08.2022 al Direcţiei Investiții și 
Servicii Publice;   

- Avizul nr. 22430/2022 - S din 29.08.2022 al Comisiei juridice, de disciplină, 

drepturi, obligații și incompatibilități; 

- Avizul nr. 22382/2022 - Y din 29.08.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 În conformitate cu: 

- prevederile art.6 alin.(3) din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 
251/23.12.2021 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, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 45/28.02.2022; 
 - prevederile Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile 
administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- 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 de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46 din 30.03.2021, cu 
modificările și completările ulterioare; 
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În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1(1) Se aprobă atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public 

județean de persoane, prin curse regulate, pentru unele trasee prevăzute în Programul 
de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 
01.01.2014 – 31.12.2022, operatorilor declarați câștigători, după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Operator de transport Număr 
traseu 

Traseu 

1. S.C. COMTRANS S.A 08 Slobozia – Iazu - Scânteia 
2. S.C. G&S TOURS S.R.L. 11 Slobozia – Miloșești - Tovărășia 

3. S.C. COMTRANS S.A. 15 Slobozia – Ciulnița - Bordușelu 

4. S.C. COMTRANS S.A. 16 Slobozia – Ciulnița - Buești 
5. S.C. DRIMO INTER TRANS S.R.L. 30 Malu Roșu - Urziceni 

 
(2) În condițiile alineatului (1), operatorilor de transport li se atribuie licența de 

traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane, prin curse regulate, 
pe traseele atribuite, și încheie contract de delegare a gestiunii cu Județul Ialomița, 
conform anexelor nr. 1 -10 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
(3) Se aprobă tariful de călătorie pentru serviciul de transport public județean de 

persoane, prin curse regulate, pe fiecare traseu, după cum urmează: 
Nr. 
crt. 

Traseul  Număr 
traseu 

Tarif  ( lei) 
cu TVA 

1. Slobozia – Iazu - Scânteia 08 10 

2. Slobozia – Miloșești - Tovărășia 11 9 
3. Slobozia – Ciulnița - Bordușelu 15 12 

4. Slobozia – Ciulnița - Buești 16 10 

5. Malu Roșu - Urziceni 30 4 
 

Art.3 Contractele de delegare a gestiunii și licențele de traseu prevăzute la                               
art. 1 sunt valabile până la data de 31.12.2022, inclusiv, dată după care                              
nu mai pot fi prelungite.  

 
Art.4 Se împuternicește domnul Marian Pavel, Președintele Consiliului Județean 

Ialomița, să semneze contractele de delegare, licențele de traseu și alte documente 
necesare punerii în aplicare a prezentei hotărâri.  
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Art.5 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Investiții și Servicii Publice, SC Comtrans 
SA, S.C. G&S TOURS S.R.L și S.C. DRIMO INTER TRANS S.R.L. și, spre știință,  Instituției 
Prefectului – Județul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa - Secțiunea ”Monitorul Oficial al Județului”. 
 
 

              PREŞEDINTE,  
                                                       Contrasemnează pentru legalitate, 

                       MARIAN PAVEL                                       Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                                 Adrian Robert  IONESCU    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.  163                                                                                                                             Rd/Oc 
Adoptată la Slobozia                                                                                                                                                        TGV. 
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