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PROIECT DE HOTĂ RARE NR. 	 
pentru modificarea anexel nr. 3 la Hotă riirea Consillului Judelean Ialomita nr. 251723.12.2021 

privind aprobarea Regulamentului, a Caletului de sarcini ş i a Documentafiel de atribuire a 
Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport jude ţ ean prin curse regulate in 

jude ţ ul lalornita, cu modificdrile ş i completttrile ulterioare 

Consiliul Judelecin Ialomiţ a, 
Avdnd in vedere: 
- Referatul de aprobare nr.  .$ 	/2023 - 	 din .2. 5 ,  42023 al Presedintelui Consiliului 

Judetean Ialomila, 
Examineind 
- Hoteirdrea Consiliului Judelean Ialomiţa nr. 251/23.12.2021 privind aprobarea 

Regulamentului, a Caietului de sarcini ş i a Documentafiei de atribuire a Contractelor de delegare a 
gestiunii Serviciului public de transport juderean prin curse regulate in judeful Ialomita, cu 
modificeirile ş i completeirile ulterioare; 

- Raportul de specialitate nr.  go 	12023 - 	din A-Ot .2023 al Direcţ iei Investifii 
Servicii Pub/ice; 

- Avizul nr. 	72023 - 	 din 	.2023 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regionald, protecţ ia mediului ş i turism, 

In conform itate Cu.. 
- prevederile Legii serviciaor publice de transport persoane in uniteifile administrativ-

teritoriale nr. 92/2007, cu modifiectrile ş i completă rile ulterioare; 
- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2772011 privind transporturile rutiere, cu modiJkă rile 

ş i completdrile ulterioare; 
prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) ş i (din. (5) lit. q) din Ordonanfa de urgenţ ei a Guvernului 

nr. 5772019 privind Codul administrativ, cu modificdrile ş i cornpletă rile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea 

actelor normative, republicată ; 
- prevederile Regulamentului de organizare ş i funcţ ionare a Consiliului Judeţ ean Ialomita, 

aprobat prin Hoteirdreci Consiliului Judelean Ialomita nr. 46 din 30.03.2021, cu modifică rile ş i 
completă rile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 196 aim. (1) lit.a) din Ordonanta de Urge* a Guvernului nr. 
5772019 privind Codul administrativ, cu modificdrile ş i completă rile ulterioare, 

HOT Ă R Ă $TE: 

ArtI Anexa nr. 3 la Hoteireirea Consiliului Judeţ ean lalorniţ a nr. 251123.12.2021 privind 
aprobarea Regulamentului, a Caietului de sarcini si a Documentafiei de atribuire a Contractelor de 
delegare a gestiunii Serviciului public de transport judeţ ean prin curse regulate "in judeful lalomtra, cu 
modificarile ş i completclrile ulterioare, se modified ş i se inlocuieş te cu anexa care face parte 
integrantd din prezenta hotă rdre. 

Cod FP -07-06, vers.1 



Art.II Przn grija Secretarului General al Judeţ ului Ialorniţ a, prezenta hotarare se va comunica, 
spre ducere la indeplinire, Direcţ iei Investi ţ ii ş i Servicii Publice, ş i spre stiinţ cl Instituţ iei Prefectului — 
Juderul lalomita, urmand a fi publicatil pe site-ul Cansiliului Judeţean falorniţa - Secţ iunea 
"Monitorul Oficial al Judeţ ului". 

PRE'$ED1NTE 

MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Seeretarul general al jude ţ ului Ialomiţ a 

Adrian Robert IONESCU 
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PREŞ EDINTE 
	 Nriq 9 672023- din25',0  1.2023  

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotartire pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotariirea Consiliului Judelean Ialomita 
nr. 251/23.12.2021 privind aprobarea Regulamentului, a Caietului de sarcini ş i a Documentaliei de 

atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport judetean 
prin curse regulate in jude ţ ul Ialomiţ a,  Cu  modificdrile , ş i complet ă rile ulterioare 

Prin proiectul de hotă reire supus dezbaterii Consiliului Judeţ ean lalomiţa se propune 
aprobarea modifică rii anexei nr. 3 la Hotă rdrea Consiliului Jude/van Ialomita nr. 251723.12,2021 
privind aprobarea Regulamentului, a Caietului de sarcini ş i a Documentaţ iei de atribuire a 
Con  tractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport judeţ ean prin curse regulate in 
judeţul lalomiţa, modificatii ş i completat 'et ulterior prin hotă rdrea nr. 4572022. 

In prezent, Consiliul Judeţ ean lalorniţa a demarat procedurile legak de atribuire,  la  nivelul 
judeţ ului lalomiţ a, a Serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, in 
judeţ, aferent perioadei 2023-2032, cu respectarea legislaţ iei nationale in materie „s'i a 
Regulamentului (CE) nr. 137072007 al Parlamentului European „si al Consiliului din 23 octombrie 
2007 privind servicille publice de transport feroviar ş i rutier si de abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 1191769 ş i nr. 1107770 ale Consiliului, cu modific ă rile si completă rile ulterioare. 

Procedura de licitaţ ie  pub  lică  este guvernată  de prevederile Legii nr. 9972016 privind 
achiziţ iile sector/ale, cu modcă rile ş i completeirile ulterioare ş i Normele de aplicare aprobate 
prin Hotă reirea de Guvern nr. 39472016, sens in care Documentaţ ia aferentă  a fost analizată  de 
Agen ţ ia Natională  pentru Acízizi ţ ii Publice. Aceasta, prin Avizul conform condiţ ionat 
nr. 2761709.02.2022, a solicitat autorităţ ii contractante (Consiliul Judeţ ean lalomiţa) remedierea 
anumitor neregularităţ i identificate in anexele aprobate prin Hotă reirea Consiliului judetean 
lalomiţ a nr. 251/23.12.2021, respectiv Regulamentul serviciului, Caietul de sarcini ş i 
Documentaţ ia de atribuire a contractelor de delegare, aspecte tehnice  cc au fost 'duse la 
indeplinire. in urina finaliză rii procedurii de achiziţ ie publică , dintr-un total de 11 loturi au fost 
atribuite 3 loturi, fiind astfel necesarei reluarea procedurii pentru restul de 8 loturi. 

Raportat la intervalul de timp scurs de la data intocmirii Doeumentaliei initiale de 
atribuire, se impune reactualizarea acesteia, prin luarea  în  considerare a evolu ţ iei preţurilor pe 
parcursul anului 2022 ş i pcInci in prezent, a modific ă rilor legislative intervenite  în  materie yi alte 
asemenea elernente. 



În raportul direcţ iei tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţ ean 
Ialorniţa, ce insoţ este proiectul de hoteireire, sunt prezentate in detaliu informaţ iile care susţ in 
proiectul de hotardre. 

Constatând  Cd sunt [ndeplinite condiţ iile de legalitate ş i de oportunit ate, propun Consiliului 
Judeţ ean lalomiţa adoptarea hotcirdrii in forma ş i conţ inutul prezemate in proiect, 

PREYEDINTE 
MARIAN EL 

Telmodactat 
Dogaru lulian 
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RAPORT 
asupra Proiectului de hotei Hire privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotă rlirea 

Consiliului Judelean Ialomi ţ a nr. 251/23.12.2021 privind aprobarea 
Regulamentului, a Caietului de sarcini ş i a Documentatiei de atribuire a 

Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport judelean prin 
curse regulate in judetul Ialomi ţa, cu modific ă rile ulterioare 

Procedura de atribuire a con tractelor de delegare a gestiunii serviciilor pub lice 
de transport că lă tori, de tip contracte de achiziţ ie public ă  de servicii reglementate de 
art. 29 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 51/2006, republicată , Cu modific ă rile i comple-
tă rile ulterioare, efectuate cu autobuze, se desAoar ă  in conformitate cu prevederile 
Legii nr. 99/2016 privind achizi ţ ille sectoriale, cu modific ă rile ş i completă rile ulteri-
oare, pe baza documentaţ iei de atribu ire, elaborată  cu respectarea prevederilor Legii 
nr. 92/2007, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare si a legislaţ iei din domeniul 
achiziţ iilor sectoriale. 

Documentaţ ia de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului 
public de transport judeţean prin curse regulate in judeţul Ialomila a fost aprobată  
prin Hot ă ră rea Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a nr. 251/23.12.2021. 

In urma publică rii in SICAP a documenta ţ iei de atribuire pentru procedura cu 
obiectul "Contract de delegare a gestiunii serviciilor pub/ice de transport persoane in 
aria teritorială  de competen ţă  a juderului Ialomiţa", a fost emis Avizul Conform Con-
diţ ionat nr. 2761/09.02.2022 de că tre A.1V.A.P. 

Documentaţ ia de atribuire a fast modificată  conform avizului men ţ ionat mai sus 
aprobată  prin Hotă ră rea Consiliului Jude/can Ialomiţa nr. 45/28.02.2022. 

In urma procedurii avă nd ca object atribuirea "Contractului de delegare a ges-
tiunii serviciilor publice de transport persoane in aria teritoriaki de competenţă  a ju-
deţ ului Ialorniţa" au ră mas neatribuite 8 loturi din totalul de 11 care au fost scoase la 
licitaţ ie, irnpună ndu-se astfel iniţ ierea unei noi procedure de licitaţ ie. 

Tin ă nd cont de faptul că : 
valoarea totală  estimată  a serviciilor de transport public judeţean de persoane 

a fost calculată  sfă rş itul anului 2021, 
evolu ţ ia preţ urilor din 2021 pă nă  in prezent, generată  de criza provocată  de 

conflictul militar din regiunea Mă rii Negre i criza generată  de virusul SARS-Cov 2, 



in urma desfeisurârii procedurii de atribuire a Con tractului de delegare a gesti-
unii serviciilor publice de transport persoane in aria teritoriald de compete* a jude-
ţ ului Ialomiţa, s-a identificat necesitatea corectdrii/completeirii documenţ iei de atribu-
ire, 

in cursul anului 2022 au intervenit modificeiri legislative, (ORDINUL nr. 272 
din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajus-
tarea ş i modificarea tarifelor pen tru serviciile publice de transport local si judeţ ean 
de persoane, ORDONANTA DE URGENT Ă  nr. 47 din 14 aprilie 2022 privind ajusta-
rea preturilor con tractelor de achizitie publicei/contractelor sectoriale/contractelor de 
concesiune/acordurilor-cadru), s-a impus actualizarea valorii totale anuale a servicii-
lor de transport pe grupe de transport, respectiv valoarea totald estimate i pe grupe de 
trasee precum si a documentaţ iei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de transport persoane prin curse regulate, in judeţ ul Ialomiţa, pen tru lotu-
rile care nu au fost atribuite. (loturile 1,2,3,5,6,8,9,10) 

Documentaţ iik necesare in vederea incheierii con tractelor de delegare a gesti-
unii serviciului public de transport de persoane in judeţ ul Ialomiţa, precum ş i Regula-
mentul i Caietul de sarcini al Serviciului de transport public judeţean de persoane 
prin curse regulate, in judetul Ialomiţ a pentru loturile care nu au fost atribuite, au fost 
actualizate de CER TRANS LEVEL S.R.L. 

Regulamentul serviciului public de transport judeţ ean de persoane prin curse 
regulate, in judeţ ul Ialomiţa, precum ş i Caietul de sarcini al serviciului public de tran-
sport judeţ ean de persoane prin curse regulate, in judetul Ialomiţ a, au fost intocmite 
cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr.972/2007 pen tru 
aprobarea Regulamentului-cadru pen tru efectuarea transportului public local si a 
Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local. 

Documentaţ ia de atribuire a fost intocmitei conform Ordinului nr. 131/1401 
/2019 privind documentele standard si contractul-cadru care vor fi utilizate in cadrul 
procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane in 
unite-4de administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleihuze si/sau tram vaie 
cuprinde: Caietul de sarcini pen tru procedura de achiziţ ie, Instrucţ iunile că tre ofer-
tanţ i, Form ulare, Modelul de contract cu anexe. 

Atribuirea contractului/contractelor mai sus mentionate se va realiza pe cele 8 
loturi care nu au fost atribuite din programul de transport judelean. 

Dupd aprobarea de ceitre Cons iliul Judetean Ialomiţa a documentatiei de atri-
buire a Contractului de delegare a serviciului public de transport judetean de persoa-
ne prin curse regulate in judetul Ialomiţa, actualizatei, aceasta va fi publicatei in Siste-
mul Electronic de Achizitii Publice pentru derularea procedurii de atribuire pentru 
cele 8 loturi. 

In  conformitate cu prevederile art. 23".1 aim. (1) din Legea nr. 92/2007 a ser-
viciilor publice de transport persoane in unită tile administrativ - teritoriale, cu modi- 
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fic ă rile ş i completeirile ulterioare, documentaţ ia de atribuire a contractelor de delega-
re a gestiunii serviciilor pub/ice de transport că leitori se intocrneste de autoritatea de 
transport si se aprobei prin hotă reire a autorităţ ii locale competente. 

Faţă  de cele prezentate mai sus, supunem analizei în vederea aprobeirii Anexa 
nr. 3 modificată , reprezentă nd „Documentaţ ia de atribuire a contractului/contractelor 
de delegare a gestiunii serviciilor pub lice de transport persoane in aria teritorială  de 
competent ei a jude ţ ului lalomiţa", formată  din: 

Caietul de sarcini privind atribuirea Contractului de delegare a gestiunii servi-
ciilor publice de transport persoane in aria teritorială  de competen ţă  a judeţ ului Ialo- 
miţ a; 

• Instrucţ iuni pentru ofertanţ i; 
• Formulare  pen tru ofertanţ i; 
• Contract de delegare a gestiunii serviciilor pub/ice de transport persoane in 

aria teritorială  de competen ţă  a judeţ ului Ialomiţa; 
• Anexe la Contractul de delegare a gestiunii servicillor pub/ice de transport per-

soane 'in aria teritorială  de compete* a jude ţ ului Ialomiţa; 
Ataseim Anexa conform propunerii de modificare. 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT; 
Mariana STAN IU 

Autoritatea Judeţ eancă  de Transport, 
Andreeseu Sorin 
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