PROIECT
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ

AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie, practicate de către un operator de
transport rutier, prestator al serviciului de transport public judeţean de persoane pe trasee
din cadrul Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate,
valabil până la 31.12.2021
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;
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de
călătorie, practicate de către un operator de transport rutier, prestator al serviciului de transport
public judeţean de persoane pe trasee din cadrul Programului de transport public județean de
persoane prin curse regulate, valabil până la 31.12.2021;
- raportul de specialitate al Autorităţii Judeţene de Transport, prin care se propune
aprobarea modificării tarifelor de călătorie, practicate de către un operator de transport rutier,
prestator al serviciului de transport public judeţean de persoane pe trasee din cadrul Programului
de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil până la 31.12.2021;
- Adresa nr. 117/12.11.2021, a operatorului de transport rutier S.C. LIVDANDOR
IMPEX S.R.L., privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie practicate, înregistrată la
registratura Consiliului Judeţean Gorj cu nr. 18609/16.11.2021;
- art. 16 alin. 1 şi art. 17 alin. 1 lit. m din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de
transport persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată;
- Normele - cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile
publice de transport local şi judeţean de persoane, aprobate prin Ordinul nr. 272/2007 al
preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi
Publice, 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,
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate practicate de către operatorul de transport rutier S.C.

LIVDANDOR IMPEX S.R.L., conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Operatorul de transport rutier S.C. LIVDANDOR IMPEX S.R.L. prestator al
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate va asigura afişarea tarifelor
de călătorie pe bază de bilete (astfel cum au fost aprobate prin prezenta hotărâre), în mod
obligatoriu şi la bordul autovehiculelor cu care efectuează serviciul de transport public de
persoane.
Art. 3. Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Gorj vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prezenta hotărâre se transmite compartimentelor de specialitate din cadrul Cosiliului
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 ___.11.2021
Cu un număr de _______ voturi
Din numărul total de consilieri județeni

JUDEŢUL GORJ
Referat de aprobare a proiectului de hotărâre
privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie, practicate de către un
operator de transport rutier, prestator al serviciului de transport public judeţean
de persoane pe trasee din cadrul Programului de transport public județean de
persoane prin curse regulate, valabil până la 31.12.2021
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. m din Legea nr. 92/2007 a
serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu
modificările si completările ulterioare, consiliile judeţene îndeplinesc atribuţii privind
stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul public de
transport judeţean.
Modificarea tarifelor pentru serviciul de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate, se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, la cererea şi pe baza
documentelor justificative prezentate de operatorii de transport rutier, conform
procedurii prevăzută de Normele - cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea
tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane, aprobate
prin Ordinul nr. 272/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, cu modificările şi completările
ulterioare.
Operatorul de transport rutier S.C. LIVDANDOR IMPEX S.R.L. prestator al
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate a depus, prin
adresa nr. 117/12.11.2021, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Gorj cu nr.
18609/16.11.2021, documentaţia necesară aprobării modificării tarifelor de călătorie
pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, întrucât
prin intrarea în vigoare a Legii nr. 34/2020 privind respingerea a O.U.G. nr. 51/2019
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de
persoane, transportului rutier judeţean de persoane îi sunt incidente dispoziţiile Legii
nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativteritoriale, cu modificările şi completările ulterioare.
În prezent operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului practică tarifele
de călătorie aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 169/25 noiembrie
2020.

Având în vedere cele de mai sus, este necesară aprobarea de către Consiliul
Judeţean Gorj a tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate.
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
privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie, practicate de către un
operator de transport rutier, prestator al serviciului de transport public judeţean
de persoane pe trasee din cadrul Programului de transport public județean de
persoane prin curse regulate, valabil până la 31.12.2021
Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 34/2020 privind respingerea a O.U.G. nr.
51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul
transportului de persoane, transportului rutier judeţean de persoane îi sunt incidente
dispoziţiile Legii serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativteritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice
de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările si
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, iar potrivit prevederilor art. 17
alin. 1 din acelaşi act normativ, consiliile judeţene îndeplinesc atribuţii privind
stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul public de
transport judeţean.
Conform art. 20 din Normele - cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea
tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane, aprobate
prin Ordinul nr. 272/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, cu modificările şi completările
ulterioare, stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciile
de transport local sau judeţean de persoane se realizează la cererea operatorilor, pe baza
următoarelor documente:
- cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conţine, după caz: tarifele în
vigoare, inclusiv TVA;
- fişa de fundamentare pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor;
- alte date şi informaţii necesare fundamentării tarifelor propuse.
Autorităţile locale competente pot solicita de la operatorii de transport rutier
orice date şi informaţii pentru clarificarea unor aspecte din propunerile de stabilire,
ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile publice de transport local sau
judeţean de persoane.
Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate se
efectuează, în prezent, în baza programului de transport judeţean aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 78/21 decembrie 2012, cu modificările şi

completările ulterioare şi a contractelor de delegare a gestiunii serviciului, cu
valabilitate până la data de 31 decembrie 2021, încheiate de UAT Judeţul Gorj cu
operatorii de transport rutier deţinători de licenţe de traseu, în conformitate cu
prevederile art. 66 alin. 1 din O.U.G. nr. 70/2020, cu modificările şi completările
ulterioare.
Operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului practică, în prezent, tarifele
de călătorie aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 169/25 noiembrie
2020.
Operatorul de transport rutier S.C. LIVDANDOR IMPEX S.R.L. a transmis prin
adresa nr. 117/12.11.2021, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Gorj cu nr.
18609/16.11.2021, documentele prevăzute de Normele - cadru, aprobate prin Ordinul
nr. 272/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilităţi Publice, cu modificările şi completările ulterioare în vederea
aprobării modificării tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public judeţean
de persoane prin curse regulate.
Documentaţia justifică necesitatea aprobării modificării tarifelor de călătorie de
către Consiliul Judeţean Gorj, aşa cum sunt evidenţiate în fişa de fundamentare, anexată
la cererea de aprobare a modificării tarifelor de călătorie.
Întrucât, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 34/2020 privind respingerea a
O.U.G. nr. 51/2019, s-a revenit la vechea reglementare a transportului rutier judeţean
de persoane prin curse regulate de către Legea nr. 92/2007, este necesară aprobarea de
către Consiliul Judeţean Gorj a modificării tarifelor de călătorie pentru serviciul de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate, practicate de către operatorii
de transport rutier solicitanţi, pe baza documentaţiei justificative depusă în acest scop,
de către operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului.
Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare prezentul
proiect de hotărâre.

Direcţia juridică, dezvoltarea
capacității administrative și
achiziții publice,
Director executiv,
Marcău Costel

Serviciul pentru transport public
județean și activități suport
Șef serviciu
Lăzărescu Valeriu Eugen

Direcţia Tehnică, Investiţii,
Infrastructură Drumuri Publice
şi Transport Public Judeţean,
Director executiv,
Cimpoieru Cornel Lucian

Compartimentul pentru
transport public județean,
Întocmit,
Peștișanu Constantin

Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. ________________

Tarifele de călătorie pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate practicate de către operatorul de transport rutier S.C. LIVDANDOR IMPEX S.R.L.

Tarife de călătorie modificate (inclusiv T.V.A. 19 %)
(km)

Valoare
bilet

Distantă

1-6
7-10
11-12
13-18
19-25
26-35
36-41
42-43
44-45
46-50
51-55
56-61
62-65
66-72
73-75

5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
16,50
17,00
18,00

1-6
7-10
11-12
13-18
19-25
26-35
36-41
42-43
44-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-72
73-75

Distanta

(lei)

PREŞEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

(km)

Valoare
abonament
(lei/călătorie)

90% din prețul
biletului/calatorie x nr. de
călătorii solicitate/zi x nr.
zile pe care se solicită
abonamentul

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

