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H O T Ă R Â R E     
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 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  
  - Referatul de aprobare nr. 23017/2021 - D din 28.09.2021 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 

- Raportul de specialitate nr. 23031/2021 - F din 28.09.2021 al Autorităţii 
Judeţene de Transport – Direcţia Investiţii şi Servicii Publice; 
 - prevederile art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79 din 
14.12.2012 privind aprobarea ,,Programului de transport public judeţean de persoane, 
prin curse regulate, pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019’’, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Avizul nr. 31060/2021 - B din 21.12.2021 al Comisiei pentru urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
 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 art. 22 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 
nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
          - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - 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 
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 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, 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului                    
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  



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

 

 

   
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1 Se aprobă ”Programul de transport  public judeţean de persoane, prin curse 
regulate, în județul Ialomița, pentru perioada 2023-2032 (01.01.2023 – 31.12.2032)” 
conform anexei nr. 1.  
 

 Art.2 Traseele, graficele de circulație și structura traseelor pe grupe pentru 
transportul public judeţean de persoane, prin curse regulate, supuse procedurii de 
licenţiere sunt cele prevăzute la anexa nr. 2. 

 
Art.3 Se aprobă Studiul de oportunitate privind stabilirea modalității de gestiune 

a serviciului public de transport județean prin curse regulate la nivelul județului Ialomița 
conform anexei nr. 3. 

  
Art.4 Pentru fiecare traseu astfel cum a fost nominalizat în anexa nr. 2,  

procedura de atribuire este gestiunea delegată. 
  

 Art.5 (1)  Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(2) În cuprinsul anexelor 1-3, durata Serviciului public de transport județean prin 

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

 
 Art.6 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 
 

 Art.7 Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al 
Judeţului Ialomiţa, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice - 
Autoritatea Judeţeană de Transport şi, spre ştiinţă, Instituției Prefectului – Județul 
Ialomița, Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Ialomiţa, Inspectoratului de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 2 și Inspectoratului de Poliție 
al Județului Ialomița – Serviciul Rutier, 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    
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