HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 122/2020 pentru
reglementarea unor măsuri privind asigurarea, în continuare, a transportului public județean
de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani, conform Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 70/2020

Consiliul Județean Botoșani, întrunit în ședință ordinară la data de 25.02.2021,
analizând Referatul de aprobare nr. 2708 din 15.02.2021 al Președintelui Consiliului
Județean Botoșani, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.
122/2020 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea, în continuare, a transportului public
județean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani, conform Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 70/2020,
având în vedere: - Raportul de specialitate nr. 2709 din 15.02.2021 al Direcției Servicii
Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani,
- Avizul comisiei pentru activități economice, buget, finanțe, administrarea domeniului
public și privat al județului, servicii publice și agricultură,
- Avizul comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri
europene,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2020 pentru modificarea și completarea Legii
educației naționale nr. 1/2011,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin (5) lit. m) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
h o t ă r ă ș t e:
Art. 1 Se modifică alin. (2) al art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.
122/2020 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea, în continuare, a transportului public
județean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani, conform Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 70/2020, și va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru realizarea transportului rutier de persoane prin curse regulate, conform prezentei
hotărâri, nu se acordă operatorilor de transport compensații financiare sau alte forme de
subvenționare a tarifelor aprobate, cu excepția celor prevăzute de lege.”
Art. 2 Se abrogă alin. (3) și (4) ale art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.
122/2020, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 226/2020 pentru modificarea și completarea
Legii educației naționale nr. 1/2011.

Art. 3 Se modifică Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 122/2020 în
sensul că se elimină punctele 5.8 și 5.9 ale art. 5 din Contractul – cadru de delegare a gestiunii
pentru asigurarea transportului rutier județean de persoane prin curse regulate, în Județul Botoșani,
ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 226/2020 pentru modificarea și completarea Legii
educației naționale nr. 1/2011.
Art. 4 Se aprobă Actul Adițional la ,,Contractul – cadru de delegare a gestiunii pentru
asigurarea transportului rutier județean de persoane prin curse regulate, în Județul Botoșani”,
conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin Direcția de Servicii Publice din
cadrul aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,
DOINA ELENA FEDEROVICI

Botoșani,
Nr. 53 din 25.02.2021

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel – Stelică BEJENARIU

Anexa
la Hotărârea nr. 53 din 25.02.2021

ACT ADIȚIONAL
LA CONTRACTUL NR._________DIN _______ 2020 DE DELEGARE A GESTIUNII
PENTRU ASIGURAREA TRANSPORTULUI RUTIER JUDEŢEAN DE PERSOANE PRIN
CURSE REGULATE, ÎN JUDEŢUL BOTOȘANI

PREȘEDINTE,
Doina -Elena FEDEROVICI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel–Stelică BEJENARIU

Nr. ______ din ______ 2021

Nr. ______ din ____ 2021

ACT ADIȚIONAL
LA CONTRACTUL NR._________DIN _____ 2020 DE DELEGARE A GESTIUNII
PENTRU ASIGURAREA TRANSPORTULUI RUTIER JUDEŢEAN DE PERSOANE PRIN
CURSE REGULATE, ÎN JUDEŢUL BOTOȘANI

În temeiul:
- Hotărârii Consiliului Judeţean Botoșani nr.______/2021 modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Botoșani nr. 122/2020 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea, în continuare,
a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani, conform
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020,
- art. 10 pct. 1 și 4 din Contractul nr._________din _____ 2020 de delegare a gestiunii
pentru asigurarea transportului rutier judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Botoșani,
s-a încheiat prezentul Act Adițional între:
(1) Județul Botoșani - Consiliul Judeţean Botoșani, cu sediul în municipiul Botoșani, Piața
Revoluției 1-3, judeţul Botosani, având codul de înregistrare fiscală nr. 3372955, reprezentat legal
prin Președintele Consiliului Județean Botoșani, Doina -Elena Federovici, în calitate de delegatar,
pe de o parte, denumit în continuare entitatea contractantă şi
(2) Societatea …………….…., cu sediul în ………………….…, nr. tel. ……..., nr. fax
………, e-mail ……..…., înregistrată sub nr. ….……. la Registrul Comerţului de pe lângă
Tribunalul ………… având contul ………………......, deschis la ………….…………., codul unic
de înregistrare …………..…, reprezentată legal prin ………………., având funcţia de
…………….., în calitate de delegat, pe de altă parte, denumită în continuare operator.

Articol unic. Se elimină punctele 5.8 și 5.9 ale art. 5 din Contractul nr.______/ 2020 de
delegare a gestiunii pentru asigurarea transportului rutier județean de persoane prin curse regulate,
în Judeţul Botoșani, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 226/2020 pentru modificarea și
completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.
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