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JUDEŢUL GORJ                SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                     Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu  

                                                                  

HOTĂRÂRE 

privind retragerea licenței de traseu aferentă traseului nr. 051 Târgu Jiu – Târgu 

Cărbunești – Lihulești și de încetare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public 

rutier de transport persoane prin curse regulate, în județul Gorj, nr. 13761/21.10.2020, 

încheiat cu operatorul de transport S.C. Zorlihu S.R.L. 

 

Consiliul  Judeţean  Gorj, având în vedere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind retragerea licenței de traseu 

aferentă traseului nr. 051 Târgu Jiu – Târgu Cărbunești – Lihulești și de încetare a 

Contractului de delegare a gestiunii serviciului public rutier de transport persoane prin 

curse regulate, în județul Gorj, nr. 13761/21.10.2020, încheiat cu operatorul de transport 

S.C. Zorlihu S.R.L.; 

- raportul de specialitate al Autorităţii Judeţene de Transport, prin care se propune 

aprobarea proiectului de hotărâre privind retragerea licenței de traseu aferentă traseului nr. 

051 Târgu Jiu – Târgu Cărbunești – Lihulești și de încetare a Contractului de delegare a 

gestiunii serviciului public rutier de transport persoane prin curse regulate, în județul Gorj, 

nr. 13761/21.10.2020, încheiat cu operatorul de transport S.C. Zorlihu S.R.L.; 

- raportul de avizare al Comisiei juridice si de administraţie publică; 

- raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri; 

- în baza art. 40 din Anexa nr. 3 Regulamentul pentru efectuarea serviciului public 

de transport persoane la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public rutier de 

transport persoane prin curse regulate în județul Gorj nr. 13761/21.10.2020; 

- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile 

administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- în temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă retragerea licenței de traseu aferentă traseului nr. 051: Târgu Jiu – 

Târgu Cărbunești – Lihulești, operatorului de transport S.C. Zorlihu S.R.L., din data de 

26.04.2021, conform art. 40 din Anexa nr. 3 Regulamentul pentru efectuarea serviciului 

public de transport persoane la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public rutier 

de transport persoane prin curse regulate în județul Gorj nr. 13761/21.10.2020. 

Art.2. Se aprobă încetarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public 

rutier de transport persoane prin curse regulate în județul Gorj nr. 13761/21.10.2020 

încheiat cu operatorul de transport S.C. Zorlihu S.R.L., cu sediul în sat Lihulești, comuna 

Berlești, Județul Gorj, codul de înregistrare fiscală 13884502. 



Art.3. Măsurile dispuse la art. 1 și 2 devin efective în termen de 60 de zile de la 

comunicarea prezentei hotărâri operatorului de transport S.C. Zorlihu S.R.L. 

Art.4. Serviciul de transport public județean din cadrul Consiliului Județean Gorj, în 

termenul prevăzut la art.3, va organiza atribuirea serviciului de transport public județean  

în gestiune altui operator de transport rutier. 

Art.5. Direcţiile  de  specialitate  ale  Consiliului  Judeţean  Gorj  vor  duce  la  

îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri. 

Art.6. Prezenta hotărâre se transmite compartimentelor de specialitate din cadrul 

Cosiliului Județean Gorj, Instituției Prefectului Județul Gorj, Agenției Teritorială A.R.R. 

Gorj, precum și operatorului de transport rutier S.C. Zorlihu S.R.L. 
 
 

 

 

 

 

 

      PREŞEDINTE,                                   

Cosmin-Mihai  Popescu                                              

 

 

 

 

                 CONTRASEMNEAZĂ 

                                                     SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                              Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr……….. 

Adoptată în şedinţa din………2021 

Cu un număr de………..voturi 

Din numărul total de……..consilieri 



JUDEŢUL GORJ 

 

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre 

privind retragerea licenței de traseu aferentă traseului nr. 051 Târgu Jiu – Târgu Cărbunești 

– Lihulești și de încetare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public rutier de 

transport persoane prin curse regulate, în județul Gorj, nr. 13761/21.10.2020, încheiat cu 

operatorul de transport S.C. Zorlihu S.R.L. 

 
Potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. 1 din Legea nr. 92/2007, cu modificările și completările 

ulterioare, consiliile judeţene sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze 

şi să controleze prestarea serviciilor publice de transport desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a 

acestora. 

Transportul rutier judeţean de persoane prin curse regulate se desfășoară în prezent cu caracter 

temporar, până la data de 31 decembrie 2021, în baza programului de transport judeţean aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 78/21 decembrie 2012, cu modificările şi completările 

ulterioare și a licențelor aflate în vigoare la data de 1 aprilie 2020. 

Consiliul Județean Gorj a încheiat contracte de delegare a gestiunii serviciului, cu valabilitate 

până la data de 31 decembrie 2021, cu operatorii de transport rutier deținători de licențe valabile de 

traseu, în conformitate cu prevederile art. 66 alin. 1 din O.U.G. nr. 70/2020, cu modificările și 

completările ulterioare, și cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 138/2020, pentru 

continuarea asigurării de către aceștia a transportului public județean de persoane până la finalizarea 

procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiune a serviciului în baza legislației 

achizițiilor publice. 

Ca urmare a solicitării Primăriei Comunei Berlești prin adresa nr. 189/15.01.2018, înregistrată 

la Consiliul Județean Gorj sub nr. 820/19.01.2018, Consiliul Județean Gorj, respectând prevederile 

legislative în vigoare la acea dată, prin H.C.J. nr. 65/27.04.2018, a prelungit traseul nr. 051 Târgu Jiu 

– Târgu Cărbunești – Lihulești, prin introducerea stației cap de traseu în punctul ”Lihulești – La 

Biserică”, fapt adus la cunoștința operatorului de transport, S.C. Zorlihu S.R.L., care efectua serviciul 

de transport public de persoane prin curse regulate pe acest traseu. 

De la data comunicării, respectiv 18.07.2018, către operatorul de transport rutier, S.C. Zorlihu 

S.R.L. a graficului de circulație aferent licenței de traseu pentru traseul nr. 051 Târgu Jiu – Târgu 

Cărbunești – Lihulești, modificat prin introducerea stației cap de traseu în punctul ”Lihulești – La 

Biserică”, Consiliul Județean Gorj a primit din partea autorității administrației publice locale care este 

deservită de către traseul nr. 051 Târgu Jiu – Târgu Cărbunești – Lihulești, respectiv Primăria 

Comunei Berlești, și din partea cetățenilor comunei Berlești numeroase sesizări cu privire la faptul că 

operatorul de transport rutier, S.C. Zorlihu S.R.L., nu respectă graficul de circulație, în sensul că nu 

sosește și nu pleacă din stația cap de traseu  ”Lihulești – La Biserică”. 

În urma acestor sezisări inspectorii de specialitate din cadrul Serviciului transport public 

județean al Consiliului Județean Gorj au efectuat controale, care au confirmat cele sezizate de 

Primăria și cetățenii Comunei Berlești, în urma cărora s-au luat măsuri de prevenție în sesnul 

informării operatorului de transport rutier, S.C. Zorlihu S.R.L., cu privire la obligativitatea respectării 

graficului de circulație modificat conform H.C.J. nr. 65/27.04.2018, iar împreună cu inspectorii din 

cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj – Poliția Comunei Berlești și din cadrul Secției de 

Poliție Rurală 8 Stoina au fost luate măsuri de sancționare conform legislației în vigoare cu amendă 

contravențională și cu informare operatorului de transport rutier, S.C. Zorlihu S.R.L., cu privire la 

faptul că pentru abaterile repetate de la efectuarea corespunzătoare a serviciului de transport public de 

persoane conduc la retragerea licenței de traseu. 

Totodată, pe parcursul procedurii de conciliere, inițiată de către Consiliul Județean Gorj 

conform prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciului public rutier de transport 

persoane prin curse regulate în județul Gorj nr. 13761/21.10.2020 încheiat cu operatorul de transport 



S.C. Zorlihu S.R.L., acesta a solicitat Primăriei comunei Berlești desființarea stației de 

îmbarcare/debarcare călători din punctul ”La Biserică”, sat Lihulești, comuna Berlești, județul Gorj, 

solicitare care a fost introdusă pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Berlești din 

data de 31.03.2021 de către Primarul Comunei Berlești, sub forma proiectului de hotărâre privind 

desființarea stației de îmbarcare/debarcare călători din punctul ”La Biserică”, sat Lihulești, comuna 

Berlești, județul Gorj, proiect de hotărâre care a fost respins prin vot de către Consiliul Local Berlești.  

În urma verificărilor ulterioare respingerii proiectului de hotărâre privind desființarea stației de 

îmbarcare/debarcare călători din punctul ”La Biserică”, sat Lihulești, comuna Berlești, județul Gorj, 

inspectorii de specialitate din cadrul Serviciului transport public județean al Consiliului Județean Gorj 

au constatat faptul că operatorul de transport S.C. Zorlihu S.R.L. nu respectă nici respingerea a 

proiectului de hotărâre privind desființarea stației de îmbarcare/debarcare călători din punctul ”La 

Biserică”, sat Lihulești, comuna Berlești, județul Gorj, respingere votată în cadrul ședinței ordinare a 

Consiliului Local Berlești din data de 31.03.2021. 

Deoarece nici până la această dată operatorul de transport rutier, S.C. Zorlihu S.R.L., nu 

respectă în totalitate graficul de circulație modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 

65/27.04.2018 și afirmă că nici nu îl va respecta deoarece nu recunoaște modificarea graficului de 

circulație (cu toate că din prelungirea de aproximativ 2 km a traseului efectuează aproximativ 1 km) 

propunem retragerea licenței de traseu aferentă traseului nr. 051 Târgu Jiu – Târgu Cărbunești – 

Lihulești și totodată încetarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public rutier de 

transport persoane prin curse regulate în județul Gorj nr. 13761/21.10.2020 încheiat cu operatorul de 

transport S.C. Zorlihu S.R.L., conform art. 40 din Anexa nr. 3 Regulamentul pentru efectuarea 

serviciului public de transport persoane la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public rutier 

de transport persoane prin curse regulate în județul Gorj nr. 13761/21.10.2020, care prevede: 

”Art. 40. – (1) Retragerea licenței de traseu se face de consiliul județean emitent în 

următoarele cazuri: 

[…] 

c) în cazul săvârșirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri repetate, după 

cum urmează: 

(i) în cazul transportului județean, când operatorul de transport rutier a efectuat mai puțin de 

95% din totalul curselor prevăzute în graficul de circulație al licenței de traseu a se efectua într-o 

lună calendaristică” 

[…] 

(2) Licenţa de traseu se retrage cu o notificare prealabilă de 60 de zile, operatorul de 

transport fiind obligat să efectueze serviciul de transport pe această perioadă, de 60 zile de la data 

înștiințării. 

În intervalul de 60 de zile, autorităţile administraţiei publice județene vor organiza atribuirea 

serviciului respectiv în gestiune altui operator de transport rutier.” 

iar Anexa nr. 3 Regulamentul pentru efectuarea serviciului public de transport persoane la Contractul 

de delegare a gestiunii serviciului public rutier de transport persoane prin curse regulate în județul 

Gorj nr. 13761/21.10.2020 prevede în cadrul ”Secțiunii 3 – Definiții, abrevieri, Art. 3. – În sensul 

prezentului Regulament, termenii, noţiunile şi expresiile utilizate se definesc după cum urmează: 

[…] 

20. cursă – parcursul dus-întors realizat de un autobuz între capetele de traseu, în cadrul 

aceluiaşi serviciu regulat de transport de persoane.” 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Gorj. 
 

 

INIŢIATOR PROIECT, 

PREŞEDINTE, 

   Cosmin Mihai Popescu 



Direcţia tehnică, investiţii, infrastructură 

drumuri publice şi transport public judeţean 

Serviciul transport public județean și activități suport 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind retragerea licenței de traseu aferentă traseului nr. 051 Târgu Jiu – 

Târgu Cărbunești – Lihulești și de încetare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului 

public rutier de transport persoane prin curse regulate, în județul Gorj, nr. 13761/21.10.2020, 

încheiat cu operatorul de transport S.C. Zorlihu S.R.L. 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 92/2007, consiliile judeţene sunt 

obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea 

serviciilor publice de transport desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora. 

Transportul rutier judeţean de persoane prin curse regulate se desfășoară în prezent cu 

caracter temporar, până la data de 31 decembrie 2021, în baza programului de transport judeţean 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 78/21 decembrie 2012, cu modificările şi 

completările ulterioare și a licențelor aflate în vigoare la data de 1 aprilie 2020. 

Consiliul Județean Gorj a încheiat contracte de delegare a gestiunii serviciului, cu 

valabilitate până la data de 31 decembrie 2021, cu operatorii de transport rutier deținători de 

licențe valabile de traseu, în conformitate cu prevederile art. 66 alin. 1 din O.U.G. nr. 70/2020, cu 

modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 

138/2020, pentru continuarea asigurării de către aceștia a transportului public județean de 

persoane până la finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiune a 

serviciului în baza legislației achizițiilor publice. 

Ca urmare a solicitării Primăriei Comunei Berlești prin adresa nr. 189/15.01.2018, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 820/19.01.2018, Consiliul Județean Gorj, 

respectând prevederile legislative în vigoare la acea dată, prin H.C.J. nr. 65/27.04.2018, a 

prelungit traseul nr. 051 Târgu Jiu – Târgu Cărbunești – Lihulești, prin introducerea stației cap de 

traseu în punctul ”Lihulești – La Biserică”, fapt adus la cunoștința operatorului de transport, S.C. 

Zorlihu S.R.L., care efectua serviciul de transport public de persoane prin curse regulate pe acest 

traseu. 

De la data comunicării, respectiv 18.07.2018, către operatorul de transport rutier, S.C. 

Zorlihu S.R.L. a graficului de circulație aferent licenței de traseu pentru traseul nr. 051 Târgu Jiu 

– Târgu Cărbunești – Lihulești, modificat prin introducerea stației cap de traseu în punctul 

”Lihulești – La Biserică”, Consiliul Județean Gorj a primit din partea autorității administrației 

publice locale care este deservită de către traseul nr. 051 Târgu Jiu – Târgu Cărbunești – 

Lihulești, respectiv Primăria Comunei Berlești, și din partea cetățenilor comunei Berlești 

numeroase sesizări cu privire la faptul că operatorul de transport rutier, S.C. Zorlihu S.R.L., nu 

respectă graficul de circulație, în sensul că nu sosește și nu pleacă din stația cap de traseu  

”Lihulești – La Biserică”. 

În urma acestor sezisări, inspectorii de specialitate din cadrul Serviciului transport public 

județean al Consiliului Județean Gorj au efectuat controale, care au confirmat cele sezizate de 

Primăria și cetățenii Comunei Berlești, în urma cărora s-au luat măsuri de prevenție în sesnul 

informării operatorului de transport rutier, S.C. Zorlihu S.R.L., cu privire la obligativitatea 

respectării graficului de circulație modificat conform H.C.J. nr. 65/27.04.2018, iar împreună cu 

inspectorii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj – Poliția Comunei Berlești și din 

cadrul Secției de Poliție Rurală 8 Stoina au fost luate măsuri de sancționare conform legislației în 



vigoare cu amendă contravențională și cu informare operatorului de transport rutier, S.C. Zorlihu 

S.R.L., cu privire la faptul că pentru abaterile repetate de la efectuarea corespunzătoare a 

serviciului de transport public de persoane conduc la retragerea licenței de traseu. 

Totodată, pe parcursul procedurii de conciliere, inițiată de către Consiliul Județean Gorj 

conform prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciului public rutier de transport 

persoane prin curse regulate în județul Gorj nr. 13761/21.10.2020 încheiat cu operatorul de 

transport S.C. Zorlihu S.R.L., acesta a solicitat Primăriei comunei Berlești desființarea stației de 

îmbarcare/debarcare călători din punctul ”La Biserică”, sat Lihulești, comuna Berlești, județul 

Gorj, solicitare care a fost introdusă pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local 

Berlești din data de 31.03.2021 de către Primarul Comunei Berlești, sub forma proiectului de 

hotărâre privind desființarea stației de îmbarcare/debarcare călători din punctul ”La Biserică”, sat 

Lihulești, comuna Berlești, județul Gorj, proiect de hotărâre care a fost respins prin vot de către 

Consiliul Local Berlești.  

În urma verificărilor ulterioare respingerii proiectului de hotărâre privind desființarea 

stației de îmbarcare/debarcare călători din punctul ”La Biserică”, sat Lihulești, comuna Berlești, 

județul Gorj, inspectorii de specialitate din cadrul Serviciului transport public județean al 

Consiliului Județean Gorj au constatat faptul că operatorul de transport S.C. Zorlihu S.R.L. nu 

respectă nici respingerea a proiectului de hotărâre privind desființarea stației de 

îmbarcare/debarcare călători din punctul ”La Biserică”, sat Lihulești, comuna Berlești, județul 

Gorj, respingere votată în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Berlești din data de 

31.03.2021. 

Deoarece nici până la această dată operatorul de transport rutier, S.C. Zorlihu S.R.L., nu 

respectă în totalitate graficul de circulație modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 

65/27.04.2018 și afirmă că nici nu îl va respecta deoarece nu recunoaște modificarea graficului de 

circulație (cu toate că din prelungirea de aproximativ 2 km a traseului efectuează aproximativ 1 

km) propunem retragerea licenței de traseu aferentă traseului nr. 051 Târgu Jiu – Târgu 

Cărbunești – Lihulești și totodată încetarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public 

rutier de transport persoane prin curse regulate în județul Gorj nr. 13761/21.10.2020 încheiat cu 

operatorul de transport S.C. Zorlihu S.R.L., conform art. 40 din Anexa nr. 3 Regulamentul pentru 

efectuarea serviciului public de transport persoane la Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului public rutier de transport persoane prin curse regulate în județul Gorj nr. 

13761/21.10.2020, care prevede: 

”Art. 40. – (1) Retragerea licenței de traseu se face de consiliul județean emitent în 

următoarele cazuri: 

[…] 

c) în cazul săvârșirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri repetate, după 

cum urmează: 

(i) în cazul transportului județean, când operatorul de transport rutier a efectuat mai puțin 

de 95% din totalul curselor prevăzute în graficul de circulație al licenței de traseu a se efectua 

într-o lună calendaristică” 

[…] 

(2) Licenţa de traseu se retrage cu o notificare prealabilă de 60 de zile, operatorul de 

transport fiind obligat să efectueze serviciul de transport pe această perioadă, de 60 zile de la 

data înștiințării. 

În intervalul de 60 de zile, autorităţile administraţiei publice județene vor organiza 

atribuirea serviciului respectiv în gestiune altui operator de transport rutier.”, 

iar Anexa nr. 3 Regulamentul pentru efectuarea serviciului public de transport persoane la 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului public rutier de transport persoane prin curse 

regulate în județul Gorj nr. 13761/21.10.2020 prevede în cadrul ”Secțiunii 3 – Definiții, abrevieri, 



Art. 3. – În sensul prezentului Regulament, termenii, noţiunile şi expresiile utilizate se definesc 

după cum urmează: 

[…] 

20. cursă – parcursul dus-întors realizat de un autobuz între capetele de traseu, în cadrul 

aceluiaşi serviciu regulat de transport de persoane.” 

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare prezentul proiect de 

hotărâre.  
 

 

 

 

Direcţia juridică, dezvoltarea       Direcţia Tehnică, Investiţii, 

                 capacității administrative și                    Infrastructură Drumuri Publice 

                          achiziții publice,                              şi Transport Public Judeţean, 

                         Director executiv,                                      Director executiv, 

                            Marcău Costel                                  Cimpoieru Cornel Lucian 
 

 

 

 

 

 

 

Serviciul pentru transport public     Compartimentul pentru 

                 județean și activități suport                        transport public județean, 

                             Șef serviciu                                      Întocmit, 

                   Lăzărescu Valeriu Eugen                                     Peștișanu Constantin 


