HOTĂRÂRE
privind reglementarea unor măsuri privind asigurarea continuității serviciului de transport
public judeţean de persoane prin curse regulate în județul Botoșani, până la data intrării în
vigoare a contractelor de delegare de gestiune a serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate, în județul Botoșani, atribuite unor operatori de transport rutier
în baza unei proceduri de achiziție publică, dar nu mai mult de data de 31 decembrie 2023
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25.11.2021,
urmare a Referatului Direcției Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Botoșani nr. 20275 / 15.11.2021,
analizând Referatul de aprobare nr. 20276 / 15.11.2021 al Președintelui Consiliului Județean
Botoșani, prin care se propun măsuri privind asigurarea continuității serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate în județul Botoșani, până la data intrării în vigoare a
contractelor de delegare de gestiune a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate în județul Botoșani, atribuite unor operatori de transport rutier în baza unei proceduri de
achiziție publică, dar nu mai mult de data de 31 decembrie 2023,
având în vedere:
- Raportul de specialitate nr. 20277 / 15.11.2021 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;
- Avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente
istorice și de arhitectură, protecția mediului și turism,
în conformitate cu prevederile:
- art. 5 alin. (5) din Regulamentul nr. 1370/2007 a 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;
- art. 66 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea
unor măsuri, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015
privind codul fiscal , a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative;
- art. 1 alin. (4) lit. p), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (2) și art. 28 alin. (1) din Legea nr. 92/2007
a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și
completările ulterioare;

- art. 7 alin. (1) lit. b) și art. 9 alin. (1) lit. a) și e) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 10 alin. (1) din Contractul –cadru de delegare a gestiunii pentru asigurarea transportului
rutier judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Botoșani, anexa nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Județean nr. 122 din 24.09.2020 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea în
continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Botosani,
conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) și f), 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 ş t e:
Art.1. Se aprobă prelungirea Programului de transport public județean de persoane prin
curse regulate, în județul Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 178 din
20.12.2012, cu modificările ulterioare, până la data de 31.12.2023.
Art.2. Se aprobă modelul Actului Adițional nr. 2 la Contractul -cadru de delegare a gestiunii
pentru asigurarea transportului rutier județean de persoane prin curse regulate, în Județul Botoșani, în
forma prezentată în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin Direcția Servicii Publice din cadrul
aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,
Doina-Elena FEDEROVICI

Botoșani,
Nr. 236 din 25.11.2021

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel – Stelică BEJENARIU

Anexa
la Hotărârea nr. 236 din 25.11.2021

ACT ADIȚIONAL NR. 2
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 JUDEŢULUI,
Marcel – Stelică BEJENARIU

CONSILIUL JUDEŢEAN BOTOȘANI

SOCIETATEA ...........................................

Nr………..…/ ……………2021

Nr…….…/ ……………2021

ACT ADIȚIONAL NR. 2
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 Județean Botoșani nr. ........................privind reglementarea unor măsuri
privind asigurarea continuității serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate, în județul Botoșani, până la data intrării în vigoare a contractelor de delegare de gestiune a
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în județul Botoșani, atribuite
unor operatori de transport rutier în baza unei proceduri de achiziție publică, dar nu mai mult de data
de 31 decembrie 2023;
- art.10 alin. (1) și (4) din Contractul–cadru de delegare a gestiunii pentru asigurarea
transportului rutier judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Botoșani, anexa nr. 2 la
Hotărârea Consiliului Județean nr. 122 din 24.09.2020 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,
s-a încheiat prezentul Act Adițional între:
(1) Județul Botoșani- Consiliul Judeţean Botoșani, autoritate a administrației publice locale cu
sediul în municipiul Botoșani , str. Piața Revoluției 1-3 , judeţul Botosani , nr. tel. 0231/514712, nr.
fax.0231514715, având codul de înregistrare fiscală nr. 3372955, având cont nr.
..............................................deschis la Trezoreria Botoșani, deschis la Trezoreria Botoșani,
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 ………, email ……..…., 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 modifică art. 3 - Durata contractului din Contractul – cadru de delegare a
gestiunii pentru asigurarea transportului rutier judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul
Botoșani, anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 122 din 24.09.2020, și va avea următorul
cuprins:

,,art 3. Durata Contractului: Prezentul Contract îșî încetează valabilitatea la data intrării în
vigoare a contractelor de delegare de gestiune a serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate în județul Botoșani atribuite unor operatori de transport rutier in baza
unei proceduri de achiziție publică, potrivit legislației în vigoare, dar nu mai mult de data de 31
decembrie 2023.”
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