
ROMÂNIA                                                                                                                                                 PROIECT 
JUDEȚUL GORJ                                                                                                          Avizat, 
CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ                                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                                           CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii 
Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la nivelul județului Gorj, în 

conformitate cu recomandările și avizul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP)  
 

             Consiliul Judeţean Gorj; 
Având în vedere: 

- raportul de avizare al Comisiei juridice si de administraţie publică; 
- raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri; 
- referat de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a 

Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la 
nivelul județului Gorj, în conformitate cu recomadările și avizul ANAP; 

- raportul de specialitate al Autorităţii Judeţene de Transport, prin care  se  propune aprobarea 
documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de 
persoane prin curse regulate, la nivelul județului Gorj, în conformitate cu recomadările și avizul ANAP; 

- anunțul de informare prealabilă publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 
09.06.2020, sub nr. 2020/S 112-272529, privind un contract de servicii publice, care are ca obiect delegarea 
gestiunii serviciului public de transport rutier de persoane la nivelul județului Gorj; 

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 
octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-
teritoriale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului comun nr. 131/1401/2019 al președintelui Autorității Naționale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și al președintelui Agenției Naționale pentru 
Achiziții Publice privind documentele standard și contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor 
de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale, realizat 
cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie; 

- prevederile Ordinului nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea 
transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local; 

- prevederile Ordinului nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și 
modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane; 

- prevederile Ordonanței de Guvern nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile O.U.G. nr. 71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în 
sprijinul unei mobilități cu emisii scăzute, pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2011 
privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic și a 
Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic; 

- prevederile Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind 
achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 210/23.12.2021 prin care s-a aprobat documentația de 

 



atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane, prin curse 
regulate, la nivelul județului Gorj, rectificată; 

- Avizul conform condiționat nr. 8654/19.04.2022 emis de Agenția Națională pentru Achiziții Publice 
cu privire la documentația de atribuire, pentru procedura ”licitație deschisă” având ca obiect: ”Delegarea 
gestiunii serviciului public de transport persoane, prin curse regulate, în județul Gorj, organizată pe 30 loturi”; 

- Adresa nr. 8654/13854/17.06.2022 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind 
implementarea măsurilor de remediere dispuse prin Avizul conform condiționat nr. 8654/19.04.2022; 

- Avizul conform necondiționat nr. 8654/14761/CN1043549/28.06.2022 emis de Agenția Națională 
pentru Achiziții Publice, pentru procedura de atribuire a contractului de: ”Delegarea gestiunii serviciului public 
de transport persoane, prin curse regulate, în județul Gorj, organizată pe 30 loturi”; 

- Avizul conform necondiționat nr. 8654/ 14906 / CN1043549 /29.06.2022 emis de Agenția Națională 
pentru Achiziții Publice, pentru procedura de atribuire a contractului de: ”Delegarea gestiunii serviciului public 
de transport persoane, prin curse regulate, în județul Gorj, organizată pe 30 loturi”; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 
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, 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. Se aprobă Documentația de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii serviciului public 
de transport județean de persoane prin curse regulate, la nivelul județului Gorj, forma revizuită conform 
recomandărilor ANAP din avizele menționate, astfel cum a fost publicată în SEAP sub nr.DF1149777, ce 
conține: 

a) Caiet de sarcini privind atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport 
persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a județului Gorj, revizuit conform Avizului 
conform condiționat (ANAP) nr. 8654/19.04.2022, parte integrantă a prezentei hotărâri; 

b) Caiet de sarcini al serviciului public de transport persoane, prin curse regulate, în Județul Gorj, parte 
integrantă a prezentei hotărâri; 

c) Regulamentul pentru efectuarea serviciului public de transport persoane, prin curse regulate, în 
județul Gorj, parte integrantă a prezentei hotărâri; 

d) Formularele tipizate, care să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei și a documentelor care o 
însoțesc, conform Formular nr. 1 - 11, parte integrantă a prezentei hotărâri; 

e) Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate în Județul Gorj, perioada 
2022-2031, parte integrantă a prezentei hotărâri; 

f) Modalitatea de stabilire, ajustare și modificare a tarifelor pentru serviciile publice de transport 
județean de persoane, parte integrantă a prezentei hotărâri; 

g) Formularul de Contract – cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în 
aria teritorială de competență a Județului Gorj, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Direcţiile  de  specialitate  ale  Consiliului  Judeţean  Gorj  vor  aduce  la  îndeplinire  prevederile  
prezentei  hotărâri. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se transmite compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Județean 
Gorj și Instituției Prefectului-Județul Gorj. 

 

      PREŞEDINTE,                                   
Cosmin-Mihai  Popescu      CONTRASEMNEAZĂ                                        
                                     SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                           Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
Nr. _______ 
Adoptată în ședința din ___.__.2022 
Cu un număr de _______ voturi 
Din numărul total de consilieri județeni 

 



JUDEŢUL GORJ 
 

Referat de aprobare 
al proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii 

Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la nivelul județului Gorj, în 
conformitate cu recomandările și avizul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP)  

 

Având în vedere prevederile art. 3 din Legea 92/2007 privind serviciile publice de transport persoane 
în unitățile administrativ teritoriale cu modificările și completările ulterioare ''Serviciile publice de transport 
local și județean fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprind totalitatea acțiunilor 
și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților 
administrativ-teritoriale sau al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ori al altor forme de asociere între 
unitățile administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației 
publice locale, în scopul asigurării serviciilor publice de transport local, precum și a serviciilor publice de 
transport județean de persoane.”, transportul public județean de persoane prin curse regulate, intră sub 
incidența Regulamentului (CE) 1370/2007 și a Legii 92/2007 privind serviciile publice de transport persoane 
în unitățile administrativ teritoriale, cu modificările și completările ulterioare. 

Conform art. 16, alin. (1) din Legea nr.92/2007 cu modificările și completările ulterioare, consiliile 
județene sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea 
serviciilor publice de transport desfășurat pe raza administrativ-teritorială a acestora. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 210/23.12.2021, rectificată, s-a aprobat documentația de 
atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse 
regulate, la nivelul județului Gorj. 

În data de 04.04.2022 s-a transmis în SEAP documentația de atribuire DF1143062, în urma căreia s-a 
primit Avizul conform condiționat al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) nr. 
8654/19.04.2022, cu privire la aspecte de regularitate și calitate asupra documentației.  

Potrivit Avizului conform condiționat (ANAP), autoritatea contractantă, Consiliul Județean Gorj, a 
revizuit documentația, conform măsurilor dispuse și a legislației în vigoare și a publicat-o în SEAP. 

Ca urmare a publicării în SEAP a anuntului de participare nr. CN1043549/ 09.06.2022 și exercitării 
controlului ex-ante asupra documentatiei de atribuire nr. DF1143062, transmisă în SEAP în data de 04.04.2022 
pentru procedura ”licitație deschisă” având ca obiect ”Delegarea gestiunii serviciului public de transport 
persoane, prin curse regulate, în județul Gorj, organizată pe 30 loturi”, ANAP a transmis Adresa nr. 8654/ 
13854 / 17.06.2022 privind implementarea măsurilor de remediere dispuse prin Avizul conform condiționat 
nr. 8654/19.04.2022. 

Autoritatea contractantă, Consiliul Județean Gorj, a pus în aplicare măsurile dispuse prin adresa 
menționată mai sus, iar la data de 28.06.2022, ANAP a emis Avizele conform necondiționat nr. 
8654/13854/CN1043549/28.06.2022, respectiv nr. 8654/ 14906 / CN1043549 /29.06.2022, ca urmare a 
faptului că nu au fost constatate abateri conform listelor de verificare ex-ante și instrumentelor interne de lucru 
la documentația revizuită. 
             În consecință, este necesară aprobarea de către Consiliul Judeţean Gorj, a documentației de atribuire a 
Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la 
nivelul județului Gorj, forma revizuită conform recomandărilor ANAP din avizele menționate, astfel cum a 
fost publicată în SEAP sub nr. DF1149777. 

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 aprobarea documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii 

Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la nivelul județului Gorj, în 
conformitate cu recomandările și avizul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP)  

 
 

Având în vedere prevederile art. 3 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport 
persoane în unitățile administrativ teritoriale cu modificările și completările ulterioare "Serviciile publice de 
transport local și județean fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprind totalitatea 
acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul 
unităților administrativ-teritoriale sau al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ori al altor forme de 
asociere între unitățile administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților 
administrației publice locale, în scopul asigurării serviciilor publice de transport local, precum și a serviciilor 
publice de transport județean de persoane.”, transportul public județean de persoane prin curse regulate, intră 
sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 și a Legii nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport 
persoane în unitățile administrativ teritoriale, cu modificările și completările ulterioare. 

Conform art. 16 alin. (1) din Legea nr. 92/2007 cu modificările și completările ulterioare, consiliile 
județene sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea 
serviciilor publice de transport desfășurat pe raza administrativ-teritorială a acestora. 

Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 cu modificările și completările ulterioare, transportul 
public județean de persoane prin curse regulate se efectuează numai între localitățile județului, pe rute și cu 
programe de circulație prestabilite de către consiliul județean, persoanele transportate fiind îmbarcate sau 
debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații sau autogări, consiliile județene având ca atribuție 
evaluarea fluxurilor de transport persoane și determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerințelor de 
transport public local precum și anticiparea evoluției acestora, stabilirea traseelor principale și secundare, a 
programelor de transport privind serviciul public de transport persoane prin curse regulate și atribuirea acestora 
odată cu atribuirea în gestiune a serviciului. 

Urmare a celor menționate, Consiliul Județean Gorj a întocmit studiul de oportunitate pentru 
fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean 
prin curse regulate la nivelul județului Gorj și  documentația de atribuire. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 210/23.12.2021, rectificată, s-a aprobat documentația de 
atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse 
regulate, la nivelul județului Gorj. 

În data de 04.04.2022 s-a transmis în SEAP documentația de atribuire DF1143062, în urma căreia s-a 
primit Avizul conform condiționat al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) nr. 
8654/19.04.2022, cu privire la aspecte de regularitate și calitate asupra documentației.  

Potrivit Avizului conform condiționat (ANAP), autoritatea contractantă, Consiliul Județean Gorj, a 
revizuit documentația, conform măsurilor dispuse și a legislației în vigoare și a publicat-o în SEAP. 

Ca urmare a publicării în SEAP a anuntului de participare nr. CN1043549/ 09.06.2022 și exercitării 
controlului ex-ante asupra documentatiei de atribuire nr. DF1143062, transmisă în SEAP în data de 04.04.2022 
pentru procedura ”licitație deschisă” având ca obiect ”Delegarea gestiunii serviciului public de transport 

 



persoane, prin curse regulate, în județul Gorj, organizată pe 30 loturi”, ANAP a transmis Adresa nr. 8654/ 
13854 / 17.06.2022 privind implementarea măsurilor de remediere dispuse prin Avizul conform condiționat 
nr. 8654/19.04.2022. 

Autoritatea contractantă, Consiliul Județean Gorj, a pus în aplicare măsurile dispuse prin adresa 
menționată mai sus, iar la data de 28.06.2022, ANAP a emis Avizele conform necondiționat nr. 
8654/13854/CN1043549/28.06.2022, respectiv nr. 8654/ 14906 / CN1043549 /29.06.2022, ca urmare a 
faptului că nu au fost constatate abateri conform listelor de verificare ex-ante și instrumentelor interne de lucru 
la documentația revizuită. 

Luând în considerare cele expuse anterior, înaintăm spre analiză și aprobare consiliului județean, 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea a documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii 
Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la nivelul județului Gorj, în 
conformitate cu recomandările și avizul ANAP, forma revizuită, astfel cum a fost publicată în SEAP sub nr. 
DF1149777. 

         Direcţia juridică, dezvoltarea              Direcţia Tehnică, Investiţii, 
         capacității administrative,                                                  Infrastructură Drumuri Publice 
         achiziții publice și patrimoniu                                           şi Transport Public Judeţean, 
         Director executiv,                                                            Director executiv, 
         Marcău Costel                                                                   Cimpoieru Cornel Lucian 

 
 

         Director executiv adjunct,                                  Serviciul pentru transport public 
         Stricescu Daniela                                           județean și activități suport, 
                                                                             Șef serviciu, 
                                                                                                    Lăzărescu Valeriu Eugen                                      
 
 
                                                                     Compartimentul pentru 
                                                                                    transport public județean, 
                                                                           Întocmit, 
                                                                                               Peștișanu Constantin 
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