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PROJECT DE HOT Ă RARE NR. 
privind stabilirea unor m ă suripentru asigurarea continuit ăţ ii serviciului public judetean de 

transport persoane, prin curse regulate, in judettd Ialotnita 

Consiliul Judetean 
Av ă nd in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 33.Y 	72022 - 4- din At, a. .2022 al Presedintelui 

Consiliului Judeţ ean lalomiţ a, 
Examin ă nd: 

Raportul de specialitate nr. 33 1401  72022 - 5  din  .24 1.2.. .2022 al Autorităţ ii Judetene 
de Transport — Directia Investiţ ii ş i Servicii Publiee ;  

- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regionald, protecţ ia rnediului ş i turism;  

- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.2022 al Comisiei juridiee, de disciplind, drepturi, 
obligaţ ii ş i incompatibilităţ i, 

In conformitate cu: 
prevederile art.5 alin.(5) din Regulamentul (CE) nr.1.37072007 al Parlamentului European 

si al Consiliului din 23 octotnbrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar ş i rutier de 
ceileitori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1191769 ş i nr.1107/70 ale Consiliului, cu 
rnodifică rile ş i completdrile ulterioare;  

- prevederile art.7 alin.(1)  lit. b), art.8 aim. (3) lit. i), art.9 alin.(1) lit, a), art. 29 din Legea 
nr. 5172006 a serviciilor comunitare de utiliteiţ i publice, republicată , Cu modific ă rile ş i completeirile 
ulterioare;  

prevederile art. 1 alin.(6) lit.g), art.16 aim. (1), art. 17 aim. (1) lit. b) 	aim. (2), art. 20 
alin.(6), art.21  aim. (8), art.24 alin.(1), art.37 alin. (9) din Legea nr.9212007 a serviciilor publice de 
transport persoane in unităţ ile administrativ-teritoriale, Cu modifică rile ş i complet ă rile ulterioare;  

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2772011 privind transporturile rutiere, cu 
modific ă rile ş i completeirile ulterioare;  

- prevederile Ordinului Ministrului transporturilor ş i infrastructurii nr.98072011 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare  la organ izarea ş i 
efectuarea transporturilor rutiere si a activiteiţ ilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta 
Guvernului nr.2772011 privind transporturile rutiere, cu modificeirile si complet ă rile ulterioare;  

prevederile art. 173 aim. (1) lit. d) ş i aim. (5) lit. q) din Ordonanta de urgentă  a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile ş i completdrile ulterioare, 

In temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanta de urge* a Guvernului nr. 5712019 privind 
Codul administrativ, cu modificdrile ş i completdrile ulterioare, 

HOT Ă RA4TE: 

Art.1(1) Pentru asigurarea continuitălii serviciului public de transport judetean, prin curse 
regulate, in judetul Talomita, se aprobd prelungirea Prograrnului de transport public judetean de 
persoane, prin curse regulate, in judetul lalomita, aprobat prin Hotă ră rea Cons iliului Judetean 
Ialomiţ a nr.79/2012, cu modificdrile ş i completă rile ulterioare, pă nă  la data inceperii prestdrii 
serviciului public 'in baza contractelor de delegare a gestiunii, atribuite pentru noul program de 
transport public, unor operatori de transport in cadrul unei proceduri de achizitie publică  conform 
prevederilor legale, dar nu mai tă rziu de data de 30.06.2023. 
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(2) in conditiile alineatului (I), se aprobei prelungirea valabilităţ ii licentelor de traseu 
eliberate de Consiliul Juderean Ialomita. 

Art.2 Sc aprobă  incheierea unor acte aditionale care constituie acord formal de prelungire a 
valabilită tii contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judetean de persoane 
prin curse regulate, in judetul Ialomila, a că ror valabilitate expirei la data de 31.12.2022, pcină  la 
data inceperii prestă rii serviciului public in baza contractelor de delegare a gestiunii serviciului 
public de transport judetean, atribuite pentru noul program de transport public, unor operatori de 
transport, in cadrul unei proceduri de achizitie publică  conform prevederilor legate, dar nu mai mutt 
de data de 30.06.2023. 

Art.3(1) Pentru loturile atribuite in urma finaliză rii licitatiei publice din anul 2022, 
Pro gramul de transport public judetean de persoane, prin curse regulate, in judetul Ialomita, apro bat 
prin Hoteireirea Consiliului Judetean Ialomila nr.79/2012, cu modifică rile ş i completă rile ulterioare, 
se prelungeste peinei la finalizarea perioadei de mobilizare efectuată  de noul operator de transport, 
specificată  in contractul de delegare a gestiunii. 

(2) La finalizarea perioadei de mob ilizare operatorul de transport va incepe prestarea 
serviciului public in baza contractului de delegare a gestiunii, incheiat in anul 2022. 

Art.4 Prezenta hotă riire va fi comunicată , prin grija Secretarului General al Judefului 
Ialomiţ a, spre ducere la indeplinire, Directiei Investiţ ii ş i Servicii Publice - Autoritatea Judeteană  de 
Transport V, spre ş tiinţă , Institutiei Prefectului — Judetul Ialomi ţ a, Autoriteitii Rutiere Române — 
Agentia Ialomiţ a, Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier Inspeetoratul 
Teritorial nr. 2 si Inspectoratului de Politie al Juderului Ialomita — Serviciul Rutier, urmeind a fi 
publicatd pe site-ul Consiliului Judetean Ialomiţ a — Sectiunea "Monitorul Oficial at Judetului". 

PREMDINTE, 
Avizat, 

MARIAN PAVEL 
	

Seeretarul General al Judefului Ialomi ţa 
ADRL4N ROBERT IONESCU 

Nr. 	 12(1/0c 
Adopted la Slobozia 	 DIG 
Ast ă zi 	.2022 	 2 ex. 

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



Telmoredaotat 
Dogaru Iuuiaa 

Flomhercf IRO Fuclianotron 

Te1.: 0243 230200 
Fax: 0243 230250 

ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

Slobozia - Plata Revolutiei Nr. 1 

CEIrIP18171,1ANAttLMENTSYSITE 
!SODOM 

PRE,5ED1NTE Nr.33  2 6/ /2022 -19 din 	I  .2022 

   

REFERAT DE AP1?0BARE 
la proiectul de hottariire privind stabillrea unor mdsur pentru asigurarea continuitatii serviciului 

public judefean de transport persoane, prin curse regulate, in judeltd 

Prin proiectul de hoteirare supus dezbaterii plenului Consiliului Judetean Ialomita se 
propune stabilirea unor meisuri pen tru asigurarea continuită tii serviciului public judetean de 
transport persoane, prin curse regulate, irz judelul Ialomita. 

Serviciul public judetean de transport persoane face parte din sfera serviciilor cornunitare de 
utilitate pub lică  cuprinde totalitatea actiunilor i activiteitilor de utilitate pub lică  si de interes 
economic i social general desfă surate la nivelul unită tii administrativ-teritoriale, sub controlul, 
conducerea sau coordonarea autorită tii administraflei publice locale, in scopul asigură rii 
transportului public judetean de persoane, fiind reglementat de Legea nr. 92/2007 a serviciilor 
publice de transport persoane in unită tile administrativ-teritoriale, cu modificeirile ş i cornpleteirile 
ulterio are. Potrivit prevederilor acestui act normativ, serviciile de transport public judetean de 
persoane prin curse regulate se pot adrninistra prin atribuirea acestora in gestiune directă  sau in 
gestiune delegatei. 

În prezent, serviciul public judetean de transport persoane, prin curse regulate, se 
desfă soarei in baza Programului de transport cu valabilitate pcinei la 31.12.2022. in baza 
Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 si a reglementeirilor nationale in materie, Consiliul Judetean 
Ialomiţa a demarat în anul 2021 procedurile privind delegarea serviciului pentru perioada 2023- 
2032, pentru 11 loturi, In urma desfăş ură rii procedurilor de achizitie publică , au fast atribuite 3 
loturi, pen tru restul de loturi/trasee neatribuite urtneind a fi reluate procedura in luna ianuarie 2023. 
În aceste conditii, pentru asigurarea continuită tii serviciului public judetean de transport persoane, 
prin curse regulate„ aveind în vedere cadrul legislativ lacunar, incepand cu data de 01.01.2023 se 
impune reglementarea în regim de urgenţă  a unor mă suri care s ă  permit ă  operatorilor de transport 
deţ ină tori ai licentelor de transport eliberate de Autoritatea de Rutieră  Romanei ş i Consiliul 
Judeţ ean lalomiţa să  desfăş oare activitatea de transport persoane petnă  la finalizarea procedurilor 
de licitatie publică , dar nu mai tilrziu de data de 30.06.2023. 

În  raportul de specialitate al Directiei Investitii ş i Servicii Publice — Autoritatea Judetean ă  
de Transport sunt detaliate aspectele de natură  tehnicei ce ss,tin adoptarea aces tor mă suri. 

Constateind că  sum indeplinite conditiile de necesitate ş i de oportunitate, propun Consiliului 
Judeţean Ialomita adoptarea hoteireirii in forma si continutul prezentate înproiect. 
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RAPORT 
la Proiectul de Hoteirdre privind privind stabilirea unor m ă suri pentru asigurarea continuit ă tii 

serviciului public judetean de transport persoane, prin curse regulate, in judetul Ialontita 

Serviciul public judetean de transport persoane face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate 
publică  ş i cuprinde totalitatea actiunilor i activiteitilor de utilitate publică  ş i de interes economic si social 
general desfă surate la nivelul unităţ ii administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordona-
rea autorită tii administratiei publice locale, in scopul asigură rii transportului public judeţ ean de persoa-
ne, find reglementat de Legea nr. 9272007 a serviciilor pub/ice de transport persoane in unită tile adininis-
trativ-teritoriale, cu modifică rile ş i completeirile ulterioare. Potrivit prevederilor acestui act normativ, 
serviciile de transport public Jude/can de persoane prin curse regulate se pot administra prin atribuirea 
acestora in gestiune directă  sau în gestiune delegată . 

Legea nr.5112006 a serviciilor comunitare de utilităţ i publice, republicată  cu modific ă rile ş i comple-
tă rile ulterioare, prevede că  gestiunea delegatei este modalitatea de gestiune in care autorităţ ile delibe-
rative ale unităţ ilor administrativ-teritoriale atribuie unuia sau mai multor operatori toate on numai o 
parte din competenţ ele ş i responsabilităţ ile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţ i 
publice, pe baza unui contract, denumit in continuare contract de delegare a gestiunii. 

In baza prevederilor Legii serviciilor comunitare de utiliteiti pub/ice nr. 5172006, republicată , cu modi-
ficeirile ş i completeirile ulterioare, a Legii serviciilor pub/ice de transport persoane in unită tik adminis-
trativ-teritoriale nr.92/2007, cu modific ă rile completeirile ulterioare, a Ordinului ministrului transport-
rilor nr.972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si 
a Caietului de sarcini cadru al serviciilor de transport public local, precum si in baza prevederilor art. 66 
- art. 70 din Ordonanta de urge* a Guvernului nr. 70/2020, aprobată  prin Legea nr.179/2020, prin Hotă -
ră rea Consiliului Judeţ ean Ictlomira nr.149731.08.2020, s-a apro bat incheierea contractelor de delegare a 
gestiunii cu operatorii de transport, pe baza licentelor de traseu valabile la data publiceirii in Monitorul 
Oficial al Romaniei a Legii nr.34/2020, contracte a eă ror valabilitate a fost stabilită  pană  la data fina-
liză rii pro cedurilor pentru incheierea con tractelor de servicii pub/ice, potrivit Regulamentului (CE) 
nr.1.370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile pu-
b/ice de transport feroviar rutier de că lă tori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 si 
nr.1.107/70 ale Consiliului, cu modifică rile ş i complet ă rile ulterioare, dar nu ma/ mult de data de 31.12. 
2021. De asemenea, prin hotă ră rea sus - mentionată  an fost aprobate: Con tractul-cadru de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public judeţ ean de persoane prin curse regulate, .Regulamentul pentru 
efectuarea transportului judetean de persoane prin curse regulate, in judeţ ul Ialomita si a Caietului de 
sarcini ale serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate. 

Conform Ordonantei de urgentă  a Guvernului nr.51/2019 pentru modificarea ş i completarea unor 
acte normative in domeniul transportului de persoane, licentele de traseu judetene au fost prelungite de 
că tre Autoritatea Rutierc-7 Rom ă nă  pană  la data de 30.06.2023, insă  prin Legea nr.34/2020 a fost respinsa 
Ordonanta de urgenră ' a Guvernului nr.5172019. 

In vederea punerii in aplicare a Regulamentului (CE) nr.1.370/2007 al Parlamentului European $i al 
Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar ş i rutier de calcitori şż  de 
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1191/69 ş i nr. 1107/70 ale Consiliului, cu modific ă rile ş i completă -
rile ulterioare, in conforntitate cu prevederile Legii nr.9272007 a serviciilor pub/ice de transport persoane 
in uniteitile administrativ-teritoriale, cu modific ă rile completeirile ulterioare i Legii nr.99/2016 privind 
achizitiile sector/ale, cu modific ă rile i completă rile ulterioare, Consiliul Jude/can lalomiţa a intreprins 
urmă toarele demersuri: 



1. :in data de 10,07.2020, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, a fost publicat Anunţ ul de infor-
mare prealabilă  nr.20207S 134-331142 privind delegarea serviciului de transport public juderean de per-
soane la nivelul judeţului lalorniţa, transmis de Judeţ ul lalomiţ a in temeiul prevederilor Regulamentului 
(CE) nr.1.370/2007 al Parlamentului European ş i al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciik 
publice de transport feroviar ,s1 rutier de Maori ş i de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1.191/69 ş i 
nr.1.107/70 ale Consiliului, cu modifică rile ş i completă rile ulterioare; 

2. Prin Hotă ră rea Consiliului Judelean lalomiţa nr.250/23.12.2021 a fast apro bat Programul de tran-
sport public judeţ ean de persoane, prin curse regulate, in judeţul Talomi ţa, pentru perioada 2023-2032, 
precum ş i modalitatea de atribuire a gestiunii Serviciului de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate, in judeţ ul Ialorniţ a; 

3. Prin Hotă ră rea Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a nr.251/23.12.2021 au fost aprobate: Regulamentul ş i 
Caietul de sarcini al Serviciului de transport public judeţ ean de persoane prin curse regulate, in judeţul 
Ialomiţ a, precum Documentaţ ia de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de 
transport juderean de persoane prin curse regulate, in judeţ ul lalomiţa; 

4. A fost demarat ă  procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de 
transport judeţ ean de persoane prin curse regulate, in judeţ ul lalomila, prin publicarea în SEAP a Anun-
ţ ului de participare nr. CN1040224 din 11.03.2022 ş i a Anun ţ ului de participare nr.2020/S 134-331142 
din 10.07.2020, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - Servicii de transport rutier public. 

In prezent, activitatea de transport judeţ ean de persoane prin curse regulate, in judeţ ul Ialomiţ a se 
desfăş oară  in baza Pro gramului de transport judeţ ean de persoane prin curse regulate in judeţ ul Ialomiţ a, 
valabil pă nă  la data de 31.12.2022, in conformitate cu prevederik art, 66 - art. 70 din Ordonanţa de 
urge* a Guvernului nr.70/2020, aprobată  prin Legea nr.179/2020, prin contractele de delegare a gesti-
unii incheiate cu operatorii de transport, cu valabilitate pă nă  la data finaliză rii procedurilor pentru fnche-
ierea contractelor de servicii publice, potrivit Regulamentului (CE) nr.1370/2007 al Parlctmentului Euro-
pean ş i al Consiliului, dar nu mai mult de data de 31.12.2022, conform licenţ elor de traseu, em/se de ARR, 
valabik pe traseele respective la data publică rii in Monitorul Oficial al Romă niei a Legii nr.34/2020 ş i a 
licenţ elor em/se de Consiliul Jude ţean Ialomiţ a pentru traseele la care au renunţat unii operatori de tran-
sport. 

In urma desfăş ură rii procedurii de achiziţ ie publică  pentru atribuirea contractelor de delegare a ges-
tiunii serviciului public de transport in judeţ ul Ialomiţ a, conform Regulamentului (CE) nr.1.370/2007, au 
fost atribuite daar 3 loturi din cele 11 scoase la licitalie, contractele urmă nd să  fie semnate p ă nă  la sfă r-
ş itul anului 2022. Conform acestor contracte perioada de mobilizare este de minim 2 luni. 

Pentru cele 8 loturi neatribuite urmează  a se inilia procedura de atribuire competitivă  in ianuarie 
2023 după  actualizarea valorii estimate a achiziţ iei. 

Av ă nd in vedere că  la data de 31.12.2022 expiră  valabilitatea Programului de transport public de 
persoane prin curse regulate in judeţ ul Ialomiţ a, pentru perioada 01.01.2014-31.12.2022 si a contractelor 
de delegare incheiate in baza acestuia, iar pad la această  datif nu va putea Ji finalizată  pro cedura de 
achiziţ ie pentru atribuirea contractelor de delegare in baza noului Program de transport public, aprobat 
pripz Hotă ră rea Consiliului Judeţ ean Iedomiţa nr. 250/23.12.2021, pentru perioada 2023-2032, serviciul 
public de transport persoane prin curse regulate, in judeţ ul lalomila va fi gray perturbat. 

Potrivit dispoziţ iilor art.5 alin.(5) din Regulamentul nr.1370/2007 al Parlamentului European ş i al 
Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar i rutier de că lă tori ş i de 
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 ş i nr. 1107/70 ale Consiliului, cu modific ă rile i completei-
rile ulterioare, autoritatea competentă  poate lua m ă suri de urkenlă  in cazul unei perturbă ri a serviciilor 
sau în cazul riscului iminent de producere a unei asemenea perturbă ri. Mă surile de urgenta pot lua for-
ma unel atribuiri directe sau a unui acord formal de prelunzire a unui contract de servicii.  

Conform prevederilor art.7 din Legea nr.5112006, Consiliul Judeţ ean Ialomiţa are obligaţ ia asigu-
ră rii continuităţ ii serviciului public de transport persoane prin curse regulate in judeţ ul lalomiţa, aceasta 
fiind una din cerinţ ele fimdamentale ale activit ăţ ii de organizare ş t funcţ ionare a serviciilor de utilităţ i pu-
blice. 

Astfel, pentru asigurarea continuităţ ii serviciului public de transport persoane prin curse regulate in 
judeţ ul Ialomiţ a după  data de 31.12.2022, se impune prelungirea Prograinului de transport public Jude-
Jean de persoane prin curse regulate in judeţ ul Ialorniţ a, aprobat prin Hotă ră rea Cons iliului Judeţ ean 
Ialomila nr.79/14. 12.2012, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, precum incheierea unui acord 
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formal de prelungire a valabilită tii contractelor de gestiune a serviciului public de transport persoane prin 
curse regulate incheiate in baza acestui program, dar nu mai mult de data de 30.06.2023. 

Preciză m că ,  iii acest sens, s-au pronuntat ş i instantele de judecată  din tare'', care au statuat că  prelun-
girea valabilităţ i ż  contractelor de gestiune a serviciului public de transport de persoane este atributul ex-
clusiv al autorită lii locale, in temeiul prevederilor art.5 aim. (5) din Regulamentul CE nr.1370/2007, iar 
licentele de traseu sunt acte administrative ernise de autoritatea competentă  (ARR) ş i prelungite în baza 
unui act normativ in vigoare la data prelungirii (0.U.G. nr.51/2019). imprejurarea că  ulterior acest act 
normativ a fost respins prin Legea nr.3412020 nu duce automat la anularea licentelor in discutie, fund acte 
administrative intrate in circuitul civil si care nu au fost anulate. Cu toate acestea, instantele retin că  recu-
noasterea valabilită tii licentelor de traseu emise in programul actual de transport trebuie corelată  cu atr-
ibuirea licentelor in noul program. Prin urmare, instantele de judecată  an constatat valabilitatea licen-
telor de traseu emise operatorilor de transport public de persoane şI dreptul acestora de a efectua cursele 
conform vechiului program de transport peină  la finalizarea procedurii de atribuire in noul program de 
transport, dar nu mai tarziu de data de 30 iunie 2023. 

Fagi de cele prezentate mai sus, pentru asigurarea continuiteiţ ii serviciului public de transport per-
soane prin curse regulate in judeţ ul Ialomiţa dupei data de 31.12.2022, supunem analizei in vederea 
aprobeirii Consiliului Judeţ ean Ialomiţa: 

• Prelungirea perioadei de valabilitate a Programului de transport public judelean de persoane, 
prin curse regulate, pentru perioada 01.01.2014 — 31.12.2022, Ana la data intreirii în vigoare, respectiv 
a inceperii prestă rii servidului public in baza contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de 
transport judelean, atribuite pen tru noul program de transport public, in cadrul procedurii de achiziţ ie 
publică  conform prevederilor legale, dar nu tnai mult de data de 30.06.2023. 

• Prelungirea valabilităţ ii licenţelor de traseu emise de Consiliul Judeţean Ialomila, valabile la da-
ta de 31.12.2022, pa nă  la data de 30.06.2023; 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
MARIA NA ST IU 

AUTORITATEA JUDETEAN Ă  DE TRANSPORT 
Sorin ANDREESCU 
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