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PROJECT DE HOTARARE NR. 	 
privind aprobarea achizition ă ril de servicil juridke de consultant ă , 

de asistent ă  51 de reprezen tare Fr) cauzele privind asigurarea Serviciului public de 
transport judetean prin curse regulate in judetul lalomita 

Consiliul Judetean 
Avand vedere: 
- Referatul de aprobare nr.  q-Xb /2022-  j  din  /It  Pf   2022 a Pre ş edintelui 

Consiliului Juderean 
Examin ă nd: 
- Raportul de specialitate nr. '336014-(9din  	.04.2022 at Directlei 

Coordonare Organizare; 
Avizul nr. 	/2022- 	din 	.04.2022 at Comisiei juridice, de 

disciplin ă , drepturi, obligati' ş i incompatibilită ti, 
În conform itate Cu: 
- prevederile art. 109 51 art. 173 alin. (1) lit. d), f) i alin. 5)/it. q) din Ordonanta 

de Urgento a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ş i 
cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile art. I alin. (2) lit. b) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvernului 
nr. 26/2012 privind unele m ă suri de reducere a cheltuielilor pub/ice ş i intă rirea 
discipline/ financiare ş i de modificare ş i cornpletare a unor acte normative, cu 
modifică rile ş i cornpletă rile ulterioare, 

Tn temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

HOTARA5TE: 

Art.1 Se aprob ă  achizitionarea, in conditiile legii, a serviciilor juridice de 
consultantă , de asistentă  ş i de reprezentare in cauzele privind asigurarea Serviciului 
public de transport judetean prin curse regulate in judetul lalomi ţ a 

Art.2 Cheltuielile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hot ă ră ri 
vor fi suportate, in conditiile legii, din bugetul general al judetului 
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Art.3 Prezenta hot6rare devine obligatorie 5i produce efecte de la data 
cornunicarii. 

Art.4 Prin grijo Secretarului General al Judetului ialomi ţ a, prezenta hotek6re va fi 
cornunicată  spre ducere la "(ndeplinire Serviciului Juridic Coordon are Organizare, 
Directiei Achizitii i Patrimoniu ş i Directiei Buget Finante, i spre stiint6 Institutiei 
Prefectului —Judetul Ialomita, urmand a fi publicat ă  pe site-ul Consiliului Judetean 
lalomita, sectiunea "Monitorul Oficial al Judet-ului". 

PRE$EDINTE, 

MARIAN PAVEL 

AVIZAT , 
Secretarul General al Judetului Ialomita 

Adrian Robert IONESCU 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotiirlire privind aprobarea achizitiondrii de servicii juridice de consultantă , 

de asistenţ ei g de reprezentare în cauzek privind asigurarea Serviciului public de transport judetean 
prin curse regulate in juderul Ialomiţ a 

Prin proiectul de hot ă rare supus dezbaterii se propune aprobarea achizi ţ ionă rii de servicii juridice 
de consultanţă , de asistenţă  si de reprezentare in cauzele privind asigurarea Serviciului public de 
transport jude ţ ean 
prin curse regulate in jude ţ ul Ialomi ţ a. 

Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a a adoptat urtn ă toarele hot ă ră ri care reglementeaz ă  Serviciu public de 
transport jude ţ ean prin curse regulate in jude ţul Ialomi ţ a, după  cum urmeaz ă : 

• Hotă rArea Consiliului Jude ţ eau Ialomi ţ a nr. 250 din 23.12.2021 privind aprobarea "Programului 
de transport public jude ţ ean de persoane, prin curse regulate, in jude ţ ul Ialomi ţ a, pentru perioada 2022- 
203 I (01.01.2022 — 31.12.2031)" ş i a modalit ăţ ii de atribuire a gestiunii Servicitilui de transport public 
jude ţ ean de persoane prin curse regulate, in jude ţ ul Ialomi ţ a; 

• Hotă rarea Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a nr. 251 din 23.12.2021 privind aprobarea 
Regulamentului, a Caietului de sarcini ş i a Documenta ţ iei de atribuire a Contractelor de delegare a 
gestiunii Serviciului public de transport jude ţ ean prin curse regulate in jude ţ ul Ialomi ţ a; 

• Hotă ră rea Consiliului Judelean Ialomi ţ a nr. 44 din 28.02.2022 pentru modificarea Hot ă ră rii 
Consiliului Jude ţ ean Ialorniţ a nr. 250 din 23.12.2021; 

• Hotă ră rea ConsilittItti Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 45 din 28.022022 pentru modificare Hot ă ră rii 
Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 251 din 23.12.2021. 

Aceste hot ă ră ri au fost adoptate pentru indeplinirea obliga ţ iilor ee incub ă  Consiliului Judeţ ean 
Ialomiţ a, conform prevederilor Legii serviciilor publiee de transport persoane in unit ăţ ile administrativ-
teritoriale nr. 92/2007, cu modific ă rile si complet ă rile ulterioare, Ordonan ţ ei Guvernului nr. 27/2011 
privind transporturile nitiere, Cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, Legii serviciilor comunitare de 
utilit ăţ i publice nr. 51/2006, republicat ă , cu modifică rile i cornplet ă rile ulterioare, precum i alte acte 
normative in domeniul transportului, adoptate/emise in perioada 2019-2022. 

Preciz ă m c ă  pentru adoptarea acestor hot ă ră ri ale consiliului judeţ ean s-au indeplinit prevederile 
legale privind transparen ţ a decizional ă  ş i ulterior adopt ă rii, Instituţ ia Prefectutui Jude ţ ului lalomi ţ a ne-a 
comunicat c ă  au fost adoptate cu respeetarea prevederilor legale. 

0 parte din operatorii de transport jude ţ eni, respectiv: S.C. NICK TOURING SRL, S.C. NANA 
S.R.L., S.C. EDY CAR S.R.L, S.C. COMTRANS S.A. ş i S.C. TRANSPORT PRIVAT S.R.L. au 
formulat ş i depus, pe de o parte, la Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a o pl ă ngere prealabil ă  prin care solicit ă  
revocarea hot ă ră rilor mai sus invocate ş i, pe de alt ă  parte, la Tribunalul Ialorni ţ a o solieitare de 
suspendare a execut ă rii acestor hot ă rari. 

Motivul acestor solicit ă ri  îl constituie faptul c ă  ace ş tia de ţ in 'Vicente de transport", prelungite 
p ă nd la data de 30.06.2023 de Autoritatea Rutier ă  Romană  in baza Ordonan ţ ei de Urgen ţă  a Guvernului 
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nr. 51/2019 pentru modificarea  i compietarea unor acte normative In domeniul transportului de 
persoane, act normativ respins prin Legea nr. 34/2020. 

intruc ă t Legea 34/2020 sau alte acte normative ulterioare, cum ar fi Ordonanta de Urge* a 
Guvernului nr. 70 din 14 mai 2020 nu au precizat c ă  licentele emise de ARR î ş i mentin valabilitatea 
numai pă nă  la 31.12.2021, operatorii de transport au fă cut sesiz ă rile mai sus precizate. 

Avă nd in vedere situatia mai sus descris ă , pe pareursul anului 2021, Consiliul Judetean Ialomita a 
sesizat Ministend Transporturilor ş i Infrastructurii, Ministerul Dezvolt ă rii, Lueră rilor Publice ş i 
Administratiei i Secretariatul General al Guvernului pentru a reglementa situa ţ ia. in ră spunsurile 
Ministerului Dezvolt ă rii, Lueră rilor Publice ş i Administratiei se precizeaz ă  că  " (...) este necesar ş i 
oportun ca ARR sei notifice operatorii in sensul incet ă rli de drept a valabilităţ ii respective/or lice nţe, la 
data incheierii de că tre judeţ  a contractului de delegare sau dupei caz eel tă rziu la data 31 decembrie 
2021." 

De asemenea, ne-au notificat necesitatea aplic ă rii prevederilor Regulamentului (CE) 
nr. 1370/2007, respectiv "prestarea serviciilor publice de transport că lă tori se face numai pe baz ă  de 
con tracte de servicii pub/ice incheiate in urma aplică rii procedurilor de achiziţ ie sector/ale sau in baza 
unui act administrativ, in caz contrar există  un rise major de declan,,sare a procedurii de inftingement 
pentru România." 

Avă nd in vedere situafie mai sus descris ă , importanta asigur ă rii incepAnd cu 01,01.2023 a 
Serviciului public de transport judetean prin curse regulate in jude ţ ul Ialomita, precum ş i riscul 
neincheierii la timp a procedurii pentru atribuirea Contractului de delegarea gestiunii serviciului public 
de transport persoane prin curse regulate in aria teritorial ă  de competenţă  a judetului Ialomi ţ a se impune 
ca reprezentarea intereselor legitime ale Consiliului Judetean Ialomi ţ a s ă  se realizeze prin intermediul 
unui avocat specializat pe astfel de spete. 

Aehizitionarea serviciilor juridice de consultant ă , de asistent ă  ş i de reprezentare In justitie Sc 
realizeaz ă  doar dup ă  aprobarea in plenul Consiliului Judetean Ialomita, astfel cum prevede Ordonanta de 
Urgent ă  nr. 26/2012 privind unele m ă suri de reducere a eheltuielilor publice ş i intă rirea disciplinei 
financiare ş i de modificare ş i completare a unor aetc normative. 

Constat ănd c ă  sunt indeplinite conditiile de neeesitate ş i oportunitate, propun Consiliului 
Judetean Ialomita adoptarea hot ă rarii in forma ş i conţ inutul prezentate in proiect. 

Redactat 
Teadorescu Gabriela - Virginia 
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RAPORT 
la proiectul de hotă ră re privind aprobarea achizition ă rii de servicii juridice de consultant ă , 
de asistentă  si de reprezentare in cauzele privind asigurarea Serviclului public de transport 

judetean prin curse regulate in judetul Ialomita 

Avă nd in vedere: 
- 	plingerea prealabil ă  inregistrat ă  la Consiliul Jude ţ ean Ialomita sub nr. 758712022 - M din 
22.03.2022, formulată  de S.C. NICK TOURING SRL, S.C. NANA S.R.L., S.C. EDY CAR S.R.L, S.C. 
COMTRANS S.A. ş i S.C. TRANSPORT PRIVAT prin care solicit ă  revocarea urm ă toarelor 
hotă rari: 

• Hot ă ră rea Consiliului Judetean Ialomita nr. 250 din 23.12.2021 privind aprobarea 
"Programului de transport public jude ţ ean de persoane, prin curse regulate, in judetul Ialomita, 
pentru perioada 2022-2031 (01.01.2022 - 31.12.2031)" ş i a modalit ăţ ii de atribuire a gestiunii 
Serviciului de transport public jude ţ ean de persoane prin curse regulate, in judetal lalomita; 

• Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 251 din 23.12.2021 privind aprobarea 
Regulamentului, a Caietului de sarcini si a Documenta ţ iei de atribuire a Contractelor de delegate a 
gestiunii Serviciului public de transport judetean prin curse regulate in jude ţ ul Ialomita; 

• Hotă rfirea Consiliului Judetean Ialoaii ţ a nr. 44 din 28.02.2022 pentru modificarea Hot ă ră rii 
Consiliului Judetean Ialomita nr. 250 din 23.112021; 

• Hotă rdrea Consiliului Judetean Ialomita nr. 45 din 28.02.2022 pentru modificare Hot ă rarii 
Consiliului Jude ţ ean Ialomita nr. 251 din 23.12.2021. 
Obiectul dosarului nr. 445 19812022 aflat pe rolul Tribunalului Ialomita, respectiv suspendare a 

execut ă rii acestor hot ă rari; 
prevederile art. 109 aim. (1) din din Ordonanta de Urgent ă  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modific ă rile i complet ă rile ulterioare, conform c ă ruia, in justitie, unit ă tile adrninistrativ-
teritoriale sunt reprezentate de Presedintele consiliului judetean, jar potrivit alin.(3), acesta poate 
imputernici un avocet; 

- prevederile art. I aim. (2) lit. b) din Ordonanta de urge* a Guvernului nr. 26/2012 privind uncle 
mă suri de reducere a cheltuielilor publice ş i intă rirea disciplinei financiare si de modificare ş i completare 
a unor acte normative, " in situaţ ii temeinic justificate, in care activiteitile juridice de consultang de 
asistentei si/sau de reprezentare, necesare autorită tilor ş i institutillor publice preveizute la alin. (1), nu se 
pot asigura de ccitre personalul de specialitate juridica angajat in aceste entit4i, pot fi achizitionate 
servicii de aceasui natura, in conditiile legii, numai cu aprobarea: (...) consiliilor locale, consiliilor 
judetene sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupci caz,  pen  tru autoriteitile 
pub/ice ale administraţ iei pub/ice locale."; 
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importanta asigur ă rii Serviciului public de transport judetean prin curse regulate in jude ţ ul 
Ialomiţ a, la termenele ş i in conditiile prev ă zute de actele normative in vigoare, 
apreciem c ă  sunt indeplinite conditiile de legalitate ş i necesitate in vederea adopt ă rii de c ă tre Consiliului 
Tudetean Ialomita hot ă ră rii privind aprobarea achizi ţ ionă rii de servicii juridice de consultan ţă , de asistentă  
ş i de reprezentare în cauzele privind Serviciului public de transport judetean prin curse regulate in judetul 
Ialomita, in forma ş i continutul prezentate în proiect. 

Director executiv adjun t 
Julian — Gr .  orin D 	RU 
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