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H O T Ă R Â R E   
privind reglementarea funcționării serviciului de transport public județean de 
persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița, până la data de 31.12.2021 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Referatul de aprobare nr. 14816/2020 - C din 13.07.2020 al Preşedintelui Consiliului 
udeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
          - Raportul de specialitate nr. 14851/2020 - A din 14.07.2020 al Direcţiei Investiţii şi 
Servicii Publice; 

- Avizul nr. 18576/2020 – A din 27.08.2020 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 
obligaţii şi incompatibilităţi; 
           - Avizul nr. 18617/2020 - G din 27.08.2020  al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79 din 14.12.2012 privind 
aprobarea ”Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pentru 
perioada 01.05.2013-30.06.2019”; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 94 din 20.12.2013 privind 
reglementarea funcționării serviciului de transport public județean de persoane, prin curse 
regulate, în județul Ialomița, pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 83 din 28.06.2019 privind 
prelungirea Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, cu 
termen de valabilitate până la data de 30 iunie 2019, cu menținerea valabilității până la 
02.12.2019” 
 - prevedereile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 158 din 27.11.2019 privind  
prelungirea perioadei de valabilitate până la 30.06.2023 a ”Programului de transport public 
județean de persoane, prin curse regulate, cu termen de valabilitate până la data de 02 
decembrie 2019”; 
 - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 64 din 28.05.2020 privind 
stabilirea perioadei de valabilitate a Programului de transport public județean de persoane, 
până la data de 31.12.2021; 
       În conformitate cu: 
 - prevederile Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 92/2007 serviciilor publice de transport persoane în unităţile 
administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii 34/2020 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de 
persoane; 
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 - prevederile  art. 66 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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;  

- prevederile 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; 
         - prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. q) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
 În temeiul art. 196 alin.(1)  lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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 transportului județean de persoane 
prin curse regulate, în județul Ialomița, conform anexei 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane 
prin curse regulate, în județul Ialomița, conform anexei 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 

Art.3 Se aprobă contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
județean de persoane, prin curse regulate, conform anexei 3 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Art.4 Se aprobă atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public 

județean, prin curse regulate, operatorilor de transport rutier nominalizați în anexa 4 care face 
parte integantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.5 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va 
comunica spre ducere la îndeplinire Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice - Autoritatea Judeţeană 
de Transport şi, spre ştiinţă Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Ialomiţa, urmând să fie 
publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 
PREŞEDINTE, 

               Emil – Cătălin GRIGORE 

 

 
                                                                                                               Contrasemnează pentru legalitate 
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  Adrian-Robert IONESCU 
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