
 

 Proiect  

 Nr. 55 din 16.02.2021 

 

 

H O T Ă R Â R E 

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 ____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. 
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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,  Avizat pentru legalitate:  

DOINA ELENA FEDEROVICI  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,   

  Marcel – Stelică BEJENARIU  

 

 

 

 

Botoșani, 

Nr. _______ din_______ 2021 

 

 



 
 

 

                                                                                        Anexa  

                                                                                              la Hotărârea nr. _____/_____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 

Avizat pentru legalitate: 

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. 

 

ENTITATEA CONTRACTANTĂ 

CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI 

OPERATOR  

SOCIETATEA 

 

Președinte, 

 

Doina -Elena Federovici  
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Administrator public,                                                                                                         

Constantin-Cristian Nistor 

 

 

  

  

Directie buget finante  

Director executiv,  

Magda Didii  

  

Control financiar preventiv,  

Blezneac Laurentiu   

  

Sef serviciu juridic contencios,   

Cons. Jr. Monica Curcan  

  

Directia Servicii Publice,   

ing. Iulian Micu   

  

Autoritatea Judeteana de Transport,  

ing. Balica Adrian  

ing. Avram Cristel Marian  

 



 

 
Nr. 2708/15.02.2021 

 
 

 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

 

 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

Supun atenției dumneavoastră Proiectul de 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. 

Ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 226/2020 pentru modificarea și completarea Legii 

educației naționale nr. 1/2011, s-a modificat modalitatea de asigurare a sumelor datorate decontării 

transportului gratuit pentru elevi, modificându-se astfel implicit și Hotărârea Guvernului nr. 435/2020, 

privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru 

modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern 

feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017. 

Potrivit noilor prevederi ale Legii nr. 226/2020, sumele necesare decontării cheltuielilor pentru 

transportul elevilor din învățământul preuniversitar sunt cuprinse la finanțarea de bază, care se asigură 

anual prin legea bugetului de stat și se repartizează pe comune, orașe și municipii de către direcțiile 

generale ale finanțelor publice județene. 

Pentru aceste motive se impune modificarea, prin act adițional, a tuturor contractelor de 

delegare a gestiunii pentru asigurarea transportului rutier județean de persoane prin curse regulate, în 

județul Botoșani, încheiate de instituția noastră cu operatorii de transport din Județul Botoșani. 

În acest sens, 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. 

Față de cele prezentate mai sus, supun atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre inițiat în 

acest scop.  

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina-Elena FEDEROVICI 
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DIRECȚIA SERVICII PUBLICE 

     Nr.2709 din 15.02.2021  

 

 

 Avizat, 

 ADMINISTRATOR PUBLIC, 

 Constantin-Cristian NISTOR 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 226/2020 pentru modificarea și completarea 

Legii educației naționale nr. 1/2011, s-a modificat modalitatea de asigurare a sumelor datorate 

decontării transportului gratuit pentru elevi, modificându-se astfel implicit și Hotărârea Guvernului 

nr. 435/2020, privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, 

precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea 

facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 42/2017. 

Potrivit noilor prevederi ale Legii nr. 226/2020, sumele necesare decontării cheltuielilor 

pentru transportul elevilor din învățământul preuniversitar sunt cuprinse la finanțarea de bază, care 

se asigură anual prin legea bugetului de stat și se repartizează pe comune, orașe și municipii de către 

direcțiile generale ale finanțelor publice județene. 

Pentru aceste motive se impune modificarea, prin act adițional, a tuturor contractelor de 

delegare a gestiunii pentru asigurarea transportului rutier județean de persoane prin curse regulate, 

în județul Botoșani, încheiate de instituția noastră cu operatorii de transport din Județul Botoșani. 

În acest sens, 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. 

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre inițiat în acest scop 

întrunește condițiile legale pentru dezbatere și adoptare.  

 

 

Director executiv 

Iulian MICU 
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