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CONSILIUL JUDEȚEAN
Botoșani, Piața Revoluției 1-3, Cod poștal 710236, Tel: +40 231 514712, +40 231 514713, +40 231 514714;
Fax: +40 231 514715, +40 231 515020, +40 231 536155, +40 231 529220;
Web: www.cjbotosani.ro; E-mail: consiliu@cjbotosani.ro

PROIECT
Nr. 123 din 16.09.2020

HOTĂRÂRE
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
Consiliul Judeţean Botoşani întrunit în şedinţă ordinară la dată de 24.09.2020,
urmare a Notei de informare a Autorității Județene de Transport din cadrul Direcției Servicii
Publice nr. 6868/22.05.2020, precum și a adresei Autorității Rutiere Române nr. 14253/02.06.2020,
analizând Referatul de aprobare nr. 12479/15.09.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean
Botoşani privind 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,
în contextul respingerii, prin Legea nr. 34/2020, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de
persoane,
având în vedere:
- Raportul de specialitate comun nr. 12480/15.09.2020 al Direcției Servicii Publice, Direcției
Buget-Finanțe și Direcției Juridice, Administrație Publică Locală 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 amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, monumente
istorice și de arhitectură, protecția mediului și turism,
- Avizul comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cooperare și parteneriate,
în conformitate cu prevederile:
- art. 16 alin. (1) și ale art. 17 alin. (1) - (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de
transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 66 – 69 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor
măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum
şi a altor acte normative, aprobată prin Legea nr. 179/2020,
- art. 5-10 din 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,
- Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile
publice de transport local și județean de persoane, aprobate prin Ordinul Autorității Naționale de

Reglementare pentru serviciile comunitare de utilități publice nr. 272/2007, cu modificările și
completările ulterioare,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) și al art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
h o t ă r ă ş t e:
Art. 1. Asigurarea în continuare a transportului rutier județean de persoane prin curse regulate
prin încheierea de contracte de delegare a gestiunii între Consiliul Județean Botoșani și operatorii de
transport care dețin licențe de traseu valabile pe traseele respective la data de 1 aprilie 2020,
prevăzuți în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Se aprobă, documentul ,,Contract – cadru de delegare a gestiunii pentru asigurarea
transportului rutier județean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Botoșani nr.____ din data
de ______”, în forma prezentată în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Consiliul Județean Botoșani va încheia contractele de delegare a gestiunii prevăzute la alin.
(1) respectând modelul contractului-cadru prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, contracte
care vor avea valabilitate până la data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de
servicii publice potrivit 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, dar nu mai mult de 31 decembrie 2021.
Art. 3. (1) Se aprobă nivelul tarifelor de călătorie – biletelor și abonamentelor care vor fi
prevăzute în contractele de delegare, practicate de către operatorii de transport care efectuează
transport rutier județean de persoane prin curse regulate în județul Botoșani, prevăzute la anexa nr. 1
la contractul-cadru de delegare.
(2) Pentru realizarea transportului rutier județean 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 la alin. (4).
(3) Elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, la cererea acestora, beneficiază
gratuit de transportul rutier între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați, pe durata
cursurilor, în condițiile legii.
(4) Cuantumul de 50% din valoarea cheltuielilor aferente transportului prevăzut la alin. (3),
exceptând cheltuielile pentru transportul rutier interjudețean, se suportă din bugetul local al județului
Botoșani, dacă unitatea de învățământ preuniversitar la care sunt înscriși elevii se află în județul
Botoșani.
Art. 4 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Botoșani să semneze, în numele
Județului Botoșani, Contractele de delegare a gestiuni, pentru asigurarea transportului rutier judeţean
de persoane prin curse regulate, în Judeţul Botoșani, în condițiile art. 66 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 70/2020.
Art. 5 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de
specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
PREȘEDINTE,
Costică MACALEȚI

Botoşani
Nr.______ din _____.2020

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel - Stelică BEJENARIU
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Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului Judeţean
nr. _____/_____.2020
nr. file: 3

LISTA OPERATORILOR DE TRANSPORT CARE DEȚIN LICENȚE DE
TRASEU VALABILE PE TRASEELE RESPECTIVE
LA DATA DE 1 APRILIE 2020
Operator de transport
RVG SPEED SRL
RVG SPEED SRL
RVG SPEED SRL
RVG SPEED SRL

Nr.
traseu
1.
19.
22.
43.

RVG SPEED SRL
RVG SPEED SRL
RVG SPEED SRL
MISS ANDREEA
HERMES
HERMES
HERMES
HERMES
PRISCOM UNIVERS
MGM DAR SRL
GRUN
ELEGANT GLOB
ELEGANT GLOB
ELEGANT GLOB
ELEGANT GLOB + LYK
ELEGANT GLOB
ELEGANT GLOB
ELEGANT GLOB
ELEGANT GLOB
ELEGANT GLOB
ELEGANT GLOB
RINFLO SRL
RINFLO SRL

Traseul

Km

Botoșani-Dorohoi-Rădăuți Prut
Botoșani-Săveni-Cuza Vodă
Botoșani-Unțeni-Mănăstireni
Botoșani-Vânători-Tudor Vladimirescu

93
87
19
46

52.
58.
88.
10.
24.
25.
38.

Botoșani-Bălușeni-Draxini
Botoșani-Cristești-Ghilănești
Botoșani-Oneaga-Balta Arsă
Botoșani-Ipotești-Cătămărăști
Botoșani-Manoleasa-Mitoc
Botoșani-Avrămeni-Horia
Botoșani-Sulița-Pleșani

23
26
59
8
83
90
69

39
36.
2.
11.
12.
13.
14.
15.
26.
35
47
6.
7.
62
4.
5.

Botoșani-Sulița-Victoria(Hlipiceni)
Botoșani-Trușești-Năstase
Rădăuți-Darabani-Viișoara
Botoșani-Stâncești-Manolești
Botoșani-Popăuți-Unțeni
Botoșani-Cișmea-Roma
Botoșani-Cișmea-Cotârgaci
Botoșani-Răchiți-Costești
Botoșani-Avrămeni-Adășeni
Botosani-Stefanesti-Ringhilesti
Botoșani-Victoria-Tocileni
Botoșani-Leorda-Belcea
Botoșani-Leorda-Poiana(Brăiești)
Botoșani-Vlădeni-Mândrești
Botoșani-Ungureni-Iacobeni
Botoșani-Balinți-Mileanca

56
71
45
5
19
14
18
14
60
74
14
22
22
19
37
71
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RINFLO SRL
RINFLO SRL
RINFLO SRL
RINFLO SRL
RINFLO SRL

16.
17
30.
31
27.

Dorohoi-Dorobanțí-Botoșani
Botoșani-Roma-Cordăreni
Botoșani-Răchiți-Roșiori
Botoșani-Gulioaia-Ștefănești
Botoșani-Drăgușeni-Darabani

48
46
6
49
74

RINFLO SRL
RINFLO SRL
RINFLO SRL
RINFLO SRL

21
50
66
79

Botoșani-Ungureni-Corlăteni
Botoșani-Copălău-Boscoteni
Dorohoi-Broscăuți-Davidoaia
Dorohoi-Cristinești-Suharău

49
43
27
31

RINFLO SRL
RINFLO SRL
RINFLO SRL
RINFLO SRL
LYK
LYK
LYK
LYK
LYK
LYK
LYK

91
92
85
95
18.
20.
23.
28.
32.
33.
41.

17
31
48
10
76
81
74
53
73
78
35

LYK
LYK
LYK
ELEGANT GLOB + LYK
TUR ROM IMPEX
TUR ROM IMPEX
TRANSPORT CALAT.
TRANSPORT CALAT.
TRANSPORT CALAT.
TRANSDOREL
ROCAR TRANS
ROCAR TRANS
AUTO DIMAS
AUTO DIMAS
AUTO DIMAS
AUTO DIMAS
AUTO DIMAS
LORION
LORION
LORION
LORION
LORION
LORION

61.
72.
84.
15.
29.
37.
34.
51
40.
42.
45.
46.
48
49.
68.
65
70
8.
9
53
54.
55.
56

Dorohoi-Lozna-Străteni
Darabani-Balinți-Vorniceni
Săveni-Cordăreni-Dorohoi
Botoșani -Zăicești-Buzieni
Botoșani-Săveni-Crasnaleuca
Botoșani-Coțușca-Rădăuți Prut
Botoșani-Manoleasa-Ripiceni
Botoșani-Săveni-Dângeni
Botoșani-Trușești-Ripiceni
Botoșani-Trușești-Sadoveni
Botoșani-GorbăneștiSocrujeni
Botoșani-Corni-Mesteacan
Dorohoi-Lozna-Rogojești
Săveni-Hănești-Manoleasa
Botoșani-Răchiți-Costești
Botoșani-Săveni-Negreni
Botoșani-Trușești-Dângeni
Botoșani-Ștefănești-S.Mare
Botoșani-Coșula-Oneaga
Botoșani-Lunca-Zlătunoaia
Botoșani-Vânători-Todireni
Botoșani-Stăuceni-Soroceni
Botoșani-Stăuceni-Silistea
Botoșani-Copălău-Prăjeni
Botoșani-Copălău-Flămânzi
Dorohoi-Hudești-Darabani
Dorohoi-Leorda-Botoșani
Dorohoi-Hudești-Rădăuți Prut
Botoșani-Vârfu Câmpului-Dersca
Botoșani-Cucorăni-Bucecea
Botoșani-Vorona-Tudora
Botoșani-Vorona-Joldești
Botoșani-Vorona-Icuseni
Botoșani-Orășeni Deal-Maici

26
32
28
14
47
44
78
34
42
50
25
12
43
32
36
34
59
58
20
33
33
32
19
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LORION
LUDWICK
FABY TRANS SRL
APETRANS
APETRANS
AMOPOP
AMOPOP
TRANSPORT MIXT
TRANSPORT MIXT
TRANSPORT MIXT
TRANSPORT MIXT
UNIRII
DANTRANSPORTER
MULTIPOWER TOUR
VIMAR
VIMAR
BRAVARIS BIG

57.
59
60
82
3.
63
64
67
71
75.
78.
69
73
74
76
90
81

Botoșani-Orășeni Deal-Orășeni Vale
Botoșani-Curtești-Băiceni
Botoșani-Corni-Vorona
Darabani-Crasnaleuca-Botoșani
Botoșani-Dorohoi-Miorcani
Botoșani-Hudum-Mânăstirea Doamnei
Botoșani-Baisa-Brehuiești
Dorohoi-Dumbrăvița-Ibănești
Dorohoi-Hudești-Miorcani
Dorohoi-Iezer-Hiliseu Crișan
Dorohoi-Cristinești-Oroftina
Dorohoi-Hudești-Coțusca
Dorohoi-Pomârla-Fundu Herții
Dorohoi-Pomârla-Cristinești
Dorohoi-Iezer-Pădureni
Dorohoi-Stracova-Horlăceni
Dorohoi-Carasa-Dimăcheni

BRAVARIS BIG
BRAVARIS BIG
SIMA COM

83
96
87

Concești-Darabani
Darabani-Concești-Alba
Dorohoi-Brăești-Poiana(Brăești)

PREȘEDINTE,
Costică MACALEȚI

16
8
36
111
99
7
12
15
65
15
45
67
27
22
10
8
22
8
22
17

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel–Stelică BEJENARIU
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Anexa nr. 2
la Hotărârea Consiliului Judeţean
nr. _____/_____.2020
nr. file: 41

CONTRACT – CADRU DE DELEGARE A GESTIUNII PENTRU
ASIGURAREA TRANSPORTULUI RUTIER JUDEŢEAN DE PERSOANE
PRIN CURSE REGULATE, ÎN JUDEŢUL BOTOȘANI
nr.______din data de _________

PREȘEDINTE,
Costică MACALEȚI

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel–Stelică BEJENARIU
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CONSILIUL JUDEŢEAN
BOTOȘANI
nr
_____/ 2020

SOCIETATEA ……..
nr
_____/ 2020

CONTRACT – CADRU DE DELEGARE A GESTIUNII PENTRU ASIGURAREA
TRANSPORTULUI RUTIER JUDEŢEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE,
ÎN JUDEŢUL BOTOȘANI nr._________din data de ____________
Prezentul Contract de delegare a gestiunii pentru asigurarea transportului rutier judeţean
de persoane prin curse regulate, în judeţul Botoșani a fost încheiat la sediul Consiliului Judeţean
Botoșani, str.Piața Revoluției 1-3, 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, reprezentat legal prin Președintele Consiliului Județean Botoșani, Costică
Macaleți, 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.
În baza prevederilor Legii nr. 92/ 2007 a serviciilor publice de transport persoane în
unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 34/2020
privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și
completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane, ale Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai
2020, 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, ale
Hotărârii 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, având în vedere Programul de transport rutier judeţean de
persoane prin curse regulate, cu valabilitate până la data de 31.12.2021, precum și Regulamentul
pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul
Botosani, în temeiul Hotărârii Consiliului Judeţean Botoșani nr.______/ 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, s-a încheiat prezentul contract.
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ART. 1. DEFINIȚII:
“A.N.R.S.C.” - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi
Publice.
“Entitatea contractantă” - Autoritatea locală competentă: Consiliul Judeţean Botoșani, care are
competenţa legală de a delega gestiunea serviciului de transport rutier județean de persoane prin
curse regulate.
„Contract” - Prezentul Contract de delegare a gestiunii pentru transportul rutier județean de
persoane, inclusiv toate anexele la acesta.
„Licență de traseu” - Actul tehnic şi juridic emis de Entitatea contractantă, opozabilă față de
organele cu atribuții de control în trafic, care atestă că Operatorul are dreptul să presteze serviciul
de transport rutier județean de personae/ călători, efectuat cu autobuze, pe un anumit traseu.
„Operator” - Societatea semnatară a prezentului contract care are competenţa şi capacitatea
recunoscute de a presta serviciul de transport rutier judeţean de persoane, care face obiectul
prezentului Contract, în condiţiile reglementărilor în vigoare, şi care asigură nemijlocit
administrarea şi exploatarea sistemului de transport aferent acestuia.
„Programul de transport rutier județean de persoane” - Documentul întocmit şi aprobat de
entitatea contractantă, prin care se stabilesc traseele, numărul mijloacelor de transport necesare şi
capacitatea minimă de transport pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate în aria teritorială de competență a entității ontractante.
„Serviciu de transport rutier/ public județean de persoane/ călători” - Suma operațiunilor de
transport care asigură nemijlocit deplasarea călătorilor cu ajutorul autobuzelor, pe distanțe și în
condiții prestabilite, efectuate între localitățile județului Botoșani.
„Tarif de călătorie” - Prețul perceput de către operator de la călători în schimbul vânzării
titlurilor de călătorie, stabilit prin hotărâre de către entitatea contractantă, potrivit dispozițiilor
legale și prezentului Contract.
„Titluri de călătorie” - Orice bilete, abonamente, taxe de călătorie, suprataxe, legitimații de
călătorie, carduri magnetice sau contactless ce permit deplasarea călătorilor beneficiari ai
serviciului de transport rutier județean de persoane, emise conform prevederilor legale.
ART 2. Obiectul Contractului:
Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii pentru asigurarea în continuare a
transportului rutier judeţean de persoane prin curse regulate, pe traseele prevăzute în anexa nr. 1
la contract, în conformitate cu reglementările legale în materie și cu obligaţiile asumate prin
prezentul Contract.
ART 3. Durata Contractului:
Prezentul Contract produce efecte juridice de la data semnării şi încetează la data
finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii publice, potrivit Regulamentului
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(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, dar nu mai
mult de 31 decembrie 2021.
ART 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
4.1. DREPTURILE PĂRŢILOR
4.1.1 Entitatea contractantă are următoarele drepturi:
a) să actualizeze traseele şi programele de transport rutier judeţean de persoane prin curse
regulate, în conformitate cu cerinţele de transport;
b) să stabilească traseele sau, după caz, grupele de trasee şi programele de transport;
c) să aprobe, să ajusteze şi să modifice tarifele propuse de operator, respectiv, să refuze, în
condiţii justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor justificate de
Operator;
d) să convoace Operatorul, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor
deficienţe apărute în executarea serviciului, precum şi în vederea concilierii diferendelor
apărute în relaţia cu utilizatorii;
e) să analizeze, să verifice şi să aprobe documentaţiile justificative de ajustare a tarifelor de
călătorie propuse de operator în corelare cu reglementările în vigoare vizând asigurarea ratei
suportabilităţii costurilor pentru utilizatori;
f) să verifice şi să controleze modul de prestare a serviciului de transport rutier judeţean şi de
îndeplinire a clauzelor contractuale;
g) să sancţioneze, în condiţiile legii, operatorul, în cazul în care acesta nu prestează serviciul la
parametrii de performanţă, eficienţă şi calitate la care s-a obligat prin prezentul contract şi nu
asigură continuitatea serviciului;
h) să solicite, ori de câte ori consideră necesar, informaţii cu privire la nivelul şi calitatea
serviciului furnizat/prestat;
i) să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciului şi să ia
măsurile necesare, în cazul în care Operatorul nu asigură indicatorii de performanţă şi
continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;
j) să adopte, pe durata derulării prezentului Contract, în conformitate cu atribuţiile ce-i revin
potrivit legii, politicile şi strategiile de dezvoltare a serviciului şi a sistemului de transport
rutier judeţean, să supravegheze şi să controleze modul de desfăşurare a serviciului cu privire
la:
 respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de Operator, inclusiv în
relaţia cu utilizatorii;
 derularea constantă a serviciului, respectarea traseelor prevăzute şi a orarelor zilnice şi
săptămânale;
 dezvoltarea şi modernizarea sistemului de transport rutier judeţean, precum şi modul de
administrare, exploatare şi menţinere în funcţiune a acestuia;
 respectarea procedurilor de formare, stabilire şi ajustare periodică a tarifelor pentru
serviciul de transport rutier judeţean de persoane;
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 calitatea serviciului furnizat/prestat;
 indicatorii de performanţă ai serviciului furnizat/prestat.
4.1.2 Operatorul are următoarele drepturi:
a) să utilizeze infrastructura tehnico-edilitară a sistemului de transport rutier judeţean de
persoane în condiţiile stabilite prin prezentul contract;
b) să încaseze tarifele aprobate prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Botoșani, aferente
transportului public judeţean de călători prestat;
c) să propună și să fundamenteze actualizarea tarifelor aferente transportului public judeţean, în
condiţiile legii;
d) are dreptul de a utiliza gratuit pentru transportul local de călători infrastructura publică
(drumuri judeţene, drumuri comunale, străzi, poduri, viaducte, etc.);
e) exclusivitate cu privire la asigurarea transportului public județean de persoane prin curse
regulate, pe durata prezentului contract, pe traseele atribuite, în condiţiile legii;
f) să efectueze, cu informarea şi aprobarea prealabilă a Entității contractante, modificări
temporare (suspendări, limitări, micşorarea frecvenţei de circulaţie, devieri de traseu, etc.) în
deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt determinate de cazul fortuit sau de
executarea unor lucrări la infrastructură rutieră ori de alte motive temeinic justificate;
g) să se adreseze instanţei competente, în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către
Entitatea contractantă, conform legislaţiei în vigoare.
4.2 OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.2.1 Entitatea contractantă are următoarele obligaţii:
a) să informeze operatorul, în legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructură rutieră pe
traseele cuprinse în programele de transport, deservite de acesta;
b) să nu îl tulbure pe Operator în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract;
c) să notifice Operatorului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor
sau intereselor Entității contractante;
d) să respecte angajamentele asumate faţă de Operator prin clauzele contractuale stabilite prin
prezentul contract.
4.2.2 Operatorul are următoarele obligaţii:
a) să asigure continuitatea serviciului conform prevederilor contractuale;
b) să asigure dotarea, întreţinerea şi reparaţiile necesare parcului auto;
c) să asigure respectarea capacităţilor de transport şi a programelor de transport impuse;
d) să asigure menţinerea curăţeniei şi starea tehnică corespunzătoare a vehiculelor şi a
instalaţiilor auxiliare;
e) să respecte obligaţiile prevăzute în prezentul contract, în regulamentul pentru efectuarea
transportului public judeţean şi în legislaţia generală şi specială în materie;
f) să asigure tipărirea şi eliberarea titlurilor de călătorie, în condiţiile legii;
g) să permită accesul liber şi nediscriminatoriu al utilizatorilor în efectuarea serviciului de
transport public județean;
h) să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului de transport public
judeţean;
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i) să asigure transportul gratuit al elevilor și al altor categorii de persoane care beneficiază de
facilități specifice de transport, sub sancțiunea încetării contractelor de delegare a serviciului
public de transport rutier de persoane prin curse regulate la nivel județean;
j) să efectueze transportul public de persoane în condiţii de calitate, siguranţă, regularitate şi
confort, operatorul fiind exclusiv răspunzător de aceste aspecte;
k) să fundamenteze şi să supună spre aprobare Consiliului Judeţean Botoșani tarifele ce vor fi
utilizate în activitatea de transport rutier judeţean de călători;
l) să încheie şi să respecte contractele de asigurări pentru mijloacele de transport cu care se
prestează serviciul, precum şi asigurarea călătorilor şi bunurilor acestora, conform
prevederilor legislaţiei asigurărilor, în vigoare;
m) să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulaţie, tarifele
aplicate, precum şi modificarea acestora;
n) să aplice normele de protecţia muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul serviciului
contractat;
o) să asigure accesul organelor de control ale Entității contractante la informaţiile privind
executarea serviciului delegat şi modul de exploatare al mijloacelor de transport;
p) să planifice efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru
mijloacele de transport, astfel încât să asigure respectarea programului de circulaţie şi a
prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranţa rutieră;
q) să deţină la sediul social documentele prevăzute de lege;
r) să furnizeze Entității contractante informaţiile solicitate şi să îi asigure accesul la toate
informaţiile necesare, în vederea verificării, evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de
transport rutier judeţean;
s) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă,
conform prevederilor legale;
t) să asigure pregătirea profesională a angajaţilor şi efectuarea examinărilor medicale ale
acestora;
u) să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea
costurilor de operare;
v) să gestioneze serviciul public în condiţii de eficacitate şi eficienţă economică;
w) să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale;
x) să asigure corelarea tarifului de călătorie cu gradul de confort şi siguranţă a mijlocului de
transport;
y) la încetarea contractului de delegare din alte cauze decât prin ajungerea la termen, excluzând
forţa majoră şi cazul fortuit, să asigure continuitatea activităţii, în condiţiile stipulate în
contract, până la preluarea acesteia de către Entitatea contractantă sau de alt Operator, dar nu
mai mult de 60 de zile;
z) să respecte orice prevederi care derivă din reglementările legale în vigoare şi din hotărârile
Consiliului Judeţean Botoșani.
ART 5. TARIFELE PRACTICATE ŞI PROCEDURA DE STABILIRE, MODIFICARE
SAU AJUSTARE A ACESTORA:
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5.1 Stabilirea, modificarea sau ajustarea tarifelor de călătorie pentru serviciile de transport rutier
judeţean de persoane se realizează la cererea Operatorului, cerere care va fi înaintată Entității
contractante cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării şedinţei Consiliului Judeţean :
1. Cererea de stabilire, ajustare sau modificare, va cuprinde:
 tarifele în vigoare, în cazul ajustării sau modificării şi tarifele solicitate, inclusiv TVA;
 justificarea propunerii de stabilire, ajustare sau modificare, care se face pe baza unui
memoriu tehnico-economic prin care se fundamentează tarifele, pe principalele elemente
de cheltuieli;
2. fişele de fundamentare pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor;
3. alte date şi informaţii solicitate şi/sau necesare fundamentării tarifelor propuse.
5.2 La data încheierii prezentului Contract se aplică prevederile Ordinului Preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/
2007 pentru aprobarea Normelor - cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor
pentru serviciile de transport public local de persoane, cu modificările și completările ulterioare;
5.3. Tarifele de călătorie care se vor inscrie in contractele de delegare de gestiune sunt Tarifele de
călătorie prevăzute la anexa nr. 1 la contractul – cadru de delegare;
5.4. Operatorul va încasa veniturile din vânzarea Titlurilor de călătorie pentru Serviciul de
transport public judetean de persoane prin curse regulate prestate în baza prezentului Contract;
5.5 Operatorul de transport public rutier la nivel judeţean are obligaţia de a menţine acelaşi tarif
pentru elevi pe durata anului şcolar, care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte
categorii de călători;
5.6. Operatorul va elibera titluri de călătorie pentru fiecare categorie care beneficiază de
gratuităţi, în baza documentelor legale justificative pentru fiecare categorie;
5.7. Transportul de persoane se va desfăşura conform legislaţiei în vigoare şi a Regulamentului
de efectuare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate în judetul Botoșani,
respective a Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate in judetul Botoșani, aprobate prin hotărâri de către Consiliul Judeţean Botoșani;
5.8. Decontarea cheltuielilor pentru transportul elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de
domiciliu se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 Legea educaţiei naţionale,
cu modificările şi completările ulterioare, a celorlalte prevederi legale în vigoare, precum şi a
procedurii de decontare a cheltuielilor de transport a elevilor aprobate potrivit legii. Resursele
financiare necesare acoperirii compensaţiei datorate din bugetul judeţului pentru asigurarea
transportului elevilor, potrivit art. 105 alin. (2) lit. e1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare, se alocă de la bugetul de stat, din sume defalcate din
taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti, prin anexa la legile
bugetare anuale.
5.9. Mecanismul de decontare a cheltuielilor pentru transportul elevilor care nu pot fi şcolarizaţi
în localitatea de domiciliu, stabilit prin legislatia specifica in vigoare, este:
5.9.1 Pentru asigurarea gratuităţii transportului elevilor, pe durata cursurilor, în conformitate cu
prevederile art. 84 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat, domiciliaţi în
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altă localitate faţă de unitatea de învăţământ, depun la începutul fiecărui semestru la secretariatul
unităţii de învăţământ o cerere prin care solicită eliberarea adeverinţei care atestă calitatea de elev
înmatriculat la unitatea de învăţământ, în vederea deplasării cu titlu gratuit de la domiciliu la
unitatea şcolară.
5.9.2 Unitatea de învăţământ eliberează elevului care a depus cererea prevăzută la 5.9.1, o
adeverinţă care atestă calitatea acestuia de elev înmatriculat la unitatea de învăţământ, traseul de
la unitatea de învăţământ la localitatea de domiciliu şi dreptul de a beneficia de transport gratuit;
5.9.3. În baza adeverinţei emisa de unitatea de învăţământ, operatorul de transport rutier
eliberează documentul de călătorie de tipul legitimaţie de transport/abonament/card sau alte
documente-tip, pe traseul prevăzut în adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ. O copie a
documentului de călătorie cu numele operatorului şi traseul pe care circulă elevul se depune de
către elev/părinte/tutore la unitatea de învăţământ;
5.9.4. Fiecare unitate de învăţământ transmite Consiliului Judeţean Botosani până cel mai târziu
la data de 5 a lunii următoare, pentru luna trecută, o situaţie cu suma cuvenită pentru deplasarea
elevilor care beneficiază de gratuitate la transportul rutier la nivel judeţean, însoţită de prezenţa la
cursuri şi numele operatorului de transport. Situaţia prevăzută anterior se centralizează la nivelul
consiliului judeţean, pe fiecare unitate de învăţământ;
5.9.5 Consiliul Judeţean Botosani transmite fiecărui operator de transport care a emis
documentul de călătorie situaţia centralizată cu numărul de elevi şi zilele în care aceştia au
beneficiat de transport gratuit pe fiecare unitate de învăţământ;
5.9.6 Operatorul de transport, în urma centralizării situaţiilor primite de la consiliul judeţean,
emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învăţământ şi
50% pentru consiliul judeţean, pe care le transmite spre decontare;
5.9.7 Consiliul Judeţean Botoșani efectuează plata către operatorii de transport, pe baza situaţiilor
transmise de unitatea de învăţământ, cu suma cuvenită pentru deplasarea elevilor care beneficiază
de gratuitate la transportul rutier la nivel judeţean, însoţită de prezenţa la cursuri şi numele
operatorului de transport, şi a facturii primite de la operator.
5.9.8 Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea şi exactitatea datelor prezentate la
decontare.
5.9.9 Lunar, până la data de 25 a fiecărei luni, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botosani solicită
Ministerului Educaţiei şi Cercetării sumele estimate pentru decontarea transportului elevilor la
nivel judeţean, pentru luna respectivă. La estimarea sumelor solicitate inspectoratul şcolar
judeţean se vor lua în considerare şi sumele neutilizate/restante, după caz, din perioada
precedentă. Inspectoratul şcolar judeţean repartizează unităţilor de învăţământ sumele primite de
la Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru asigurarea deplasării elevilor prin servicii publice
rutiere, la nivel judeţean.
5.10 . Separarea contabilităţii
5.10.1. Operatorul are obligaţia de a ţine o evidenţă contabilă distinctă pentru activităţile şi
serviciile care fac obiectul prestării Serviciului de transport public judetean de persoane prin
curse regulate din prezentul Contract sau sunt asociate acestuia, precum şi pentru orice alte
activităţi şi servicii care generează costuri şi venituri neasociate prestării Serviciului de transport
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public judetean de persoane prin curse regulate, în conformitate cu normele contabile şi fiscale în
vigoare.
5.10.2. Separarea contabilităţii între activităţile Serviciului de transport public judetean de
persoane prin curse regulate care fac obiectul prezentului Contract şi celelalte activităţi/servicii
prestate de către Operator trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) conturile contabile corespunzătoare acestor activităţi trebuie să fie separate, iar proporţia
costurilor indirecte aferente trebuie să fie alocată în conformitate cu procedeele de repartizare a
acestor costuri;
b) costurile Serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate trebuie să fie
acoperite din veniturile din exploatare fără nici o posibilitate de transfer a acestor venituri către
un alt sector de activitate a Operatorului.
ART 6. REDEVENŢA ȘI COMPENSAȚII FINANCIARE:
6.1 În realizarea obiectului prezentului contract, operatorul nu datorează redevență;
6.2 În realizarea obiectului prezentului contract, operatorul nu beneficiază de compensații
financiare sau alte forme de subvenționare a tarifelor aprobate, cu excepția procentului din
cheltuielile pentru asigurarea gratuității transportului elevilor prevăzut de lege ca fiind suportat
din bugetul local al județului.
ART 7. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ:
În cazul în care operatorii de transport nu asigură transportul gratuit al elevilor şi al altor categorii
de persoane care beneficiază de facilităţi specifice de transport, contractul de delegare a
serviciului public de transport rutier de persoane prin curse regulate la nivel judeţean încetează de
drept, fără intervenția instanței judecătorești.
ART 8. FORŢA MAJORĂ:
8.1 Forţa majoră, definită şi constatată în condiţiile legii, exonerează de răspundere partea care o
invocă.
8.2 Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de
executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza
prezentului Contract de delegare, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a
obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.
8.3 Partea care invoca forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile,
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
8.4 Dacă în termen de 30 zile consecutive, de la data producerii evenimentului, imposibilitatea de
executare nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului
contract de delegare, fără ca vreuna dintre ele să pretindă plata vreunei despăgubiri.
8.5 Întârzierea sau neexecutarea obligaţiilor asumate din motive de forţă majoră nu atrage pentru
nici una din părţi penalizări sau alte compensaţii.
ART 9. PROTECŢIA MEDIULUI ȘI RESPECTAREA MĂSURILOR ÎN SITUAȚII
DEOSEBITE:
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9.1 Operatorul se obligă ca pe perioada derulării contractului de delegare să respecte legislaţia şi
reglementările legale în vigoare privind protecţia mediului.
9.2 Operatorul va efectua transportul public județean de persoane prin curse regulate pe traseele
atribuite cu respectarea tuturor măsurilor reglementate prin acte normative sau cu caracter
normativ ale autorităților competente referitoare la prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2
și a măsurilor specifice oricărei situații sau stări deosebite, instituite pe teritoriul României, în
condițiile legii.
ART 10. CONDIŢII DE REDEFINIRE A CLAUZELOR CONTRACTUALE:
10.1 Modificarea prezentului Contract de delegare se face numai prin act adiţional încheiat între
părţile contractante.
10.2 Entitatea contractantă poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului Contract
de delegare, pentru motive legate de interesul naţional sau judeţean, după caz, cu notificarea
prealabilă a operatorului cu 30 de zile înainte de data la care urmează să intre în vigoare
modificarea;
10.3 Operatorul are posibilitatea să efectueze, cu informarea şi aprobarea prealabilă a entității
contractante, modificări temporare (suspendări, limitări, micşorarea frecvenţei de circulaţie,
devieri de traseu, etc.) în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în
caz de avarii, sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura rutieră ori din alte motive
temeinic justificate.
10.4 Prevederile prezentului Contract se completează de drept cu prevederile legislaţiei generale
şi speciale în materie.
ART 11. INFORMAREA PUBLICULUI
11.1 Operatorul are obligaţia să informeze permanent persoanele transportate cu privire la
traseele, programele de circulaţie deservite, tarifele de călătorie aplicate, precum şi modificarea
acestora.
11.2. Operatorul are obligaţia să producă şi să distribuie materiale informative cu privire la
traseele şi programele de circulaţie, modificările acestora, titlurile de călătorie şi punctele de
vânzare ale acestora, modul de cumpărare, tarifele de călătorie practicate, obligaţiile persoanelor
transportate şi obligaţiile Operatorului faţă de persoanele transportate, precum şi sancţiunile
pentru încălcarea acestor obligaţii.
11.3. Afişarea informaţiilor de mai sus se va face în staţii, în mijloacele de transport, pe site-ul
propriu al Operatorului şi în mass-media. Informaţiile publicate prin oricare din aceste mijloace
vor fi permanent actualizate
ART 12. CONDIŢII DE REALIZARE A TRANSPORTULUI PUBLIC JUDEȚEAN DE
PERSOANE: Sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare privind transporturile rutiere, care
constituie cadrul general pentru organizarea, efectuarea şi asigurarea desfăşurării fluente a
transporturilor rutiere de persoane.
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12.1 Sistemul de transport
12.1.1. Infrastructura de transport este cea definită de art. 14 din Legea nr. 92/2007 ca fiind
infrastructura tehnico-edilitară specifică care, împreună cu mijloacele de transport formează
sistemul de transport public.
12.1.2 Operatorul are dreptul şi obligaţia de a-si administra propria infrastructura tehnicoedilitara de transport, inclusiv mijloacele de transport rutier, respectiv autobuzele utilizate în
executarea Contractului.
12.1.3 Entitatea contractantă are obligaţia de a administra şi responsabilitatea de a întreţine
componentele infrastructurii de transport aferente infrastructurii tehnico-edilitare utilizate de
Operator pentru efectuarea Serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate care nu sunt puse la dispoziţia acestuia, respectiv reţeaua de drumuri judeţene, poduri,
pasaje şi instalaţii aferente.
12.1.4 Operatorul va asigura lucrări de reparaţie ori de câte ori este necesar, în caz de accidente
ori alte cazuri de avarie a infrastructurii proprii, în cel mai scurt timp, în vederea asigurării
continuităţii şi siguranţei prestării Serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate.
12.2. Condiţii de exploatare a sistemului de transport
12.2.1 Exploatarea sistemului de transport se va realiza de Operator în concordanţă cu
reglementările specifice şi legislaţia aplicabilă în vigoare, în baza autorizării exercitării activităţii
de transport acordată de către autorităţile competente, conform prevederilor legale.
12.2.2 Operatorul are obligaţia să exploateze mijloacele de transport în condiţiile prevăzute în
Programul de transport şi a celorlalte Obligaţii stabilite prin prezentul Contract.
12.3. Elaborarea Programului de Transport
12.3.1. Entitatea contractantă este responsabilă de întocmirea Programului de transport.
12.3.2. Programul de transport va putea fi modificat oricând pe parcursul derulării Contractului,
unilateral de către Entitatea contractantă, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, pe baza
unor criterii obiective, având la bază studiul de mobilitate, studii de trafic, necesităţi generate de
lucrări la infrastructura de transport, sau evenimente speciale. Operatorul are obligaţia de a
implementa Programul de transport astfel modificat, în termen de 15 zile de la primirea
notificării în acest sens de la Entitatea contractantă.
12.3.3. Entitatea contractantă actualizează periodic traseele şi programul de transport în funcţie
de necesităţile de deplasare ale populaţiei, conform legislaţiei în vigoare.
12.4. Întreţinere şi reparaţii
12.4.1. Operatorul are obligaţia să asigure operaţiile de întreţinere şi reparaţii necesare parcului
propriu de mijloace de transport, stabilit prin Contract, cu respectarea reglementărilor legale în
vigoare privind efectuarea acestor activităţi.
12.4.2. Operatorul are obligaţia să efectueze lucrările de întreţinere, revizii şi reparaţii, conform
prescripţiilor şi normativelor tehnice în vigoare, care se impun, la bunurile proprii utilizate de
catre acesta in scopul executarii contractului, pe durata acestuia.
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12.4.3. Operatorul are obligaţia să asigure fondurile pentru realizarea lucrărilor de întreţinere şi
reparaţii la bunurile proprii.
12.5. Confortul persoanelor transportate
12.5.1. Operatorul este singurul răspunzător pentru siguranţa şi confortul persoanelor
transportate.
12.5.2. Operatorul are obligaţia să asigure prestarea Serviciului de transport public judetean de
persoane prin curse regulate cu respectarea reglementărilor şi normativelor tehnice în vigoare.
12.5.3. Operatorul are obligaţia să presteze Serviciul de transport public judetean de persoane
prin curse regulate cu vehiculele prevăzute în Licenta de traseuș
12.5.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile pentru a proteja persoanele transportate
împotriva infracţiunilor şi accidentelor rutiere, dar fără a se limita la:
 afişarea în locuri vizibile în mijloace de transport de informaţii despre cum trebuie
acordată asistenţă în cazuri urgente;
 luarea de măsuri imediate pentru remedierea unor defecţiuni sau avarii apărute în
funcţionarea Serviciului de transport judetean de persoane prin curse regulate.
12.5.5. Operatorul are obligaţia să asigure verificările necesare, înainte de plecare, a vehiculelor
şi şoferilor, pentru a asigura conformitatea cu cerinţele prevăzute de legislaţia aplicabilă.
12.5.6. Operatorul are obligaţia să planifice efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor
tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să asigure respectarea programului
de circulaţie şi a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranţa rutieră.
12.5.7. Operatorul are obligaţia să se asigure că nici o persoana nu are acces în interiorul cabinei
şoferului, în situaţia în care mijlocul de transport este dotat cu cabină pentru şofer;
12.5.8. Operatorul are obligaţia să se asigure că vehiculele staţionează numai în staţiile amenajate
şi că uşile vehiculelor nu se pot deschide în timpul mersului.
12.5.9. Operatorul are obligaţia să menţină în stare de funcţionare toate echipamentele de
siguranţă, inclusiv, dar fără a se limita la mânere, balustrade, suporturi speciale.
12.5.10. Operatorul are obligaţia să se asigure că conducătorii mijloacelor de transport respectă
întocmai prevederile legislative relevante şi să implementeze măsuri de îmbunătăţire a calificării
acestora.
12.5.11. Operatorul are obligaţia să aplice normele de protecţia muncii specifice Serviciului de
transport de persoane.
12.6. Activităţi conexe Serviciului de transport public de persoane
12.6.1. Operatorul are dreptul să presteze, în condiţiile legii, şi alte servicii/activităţi precum şi
activităţi conexe Serviciului de transport rutier de persoane, care nu fac obiectul prezentului
Contract.
12.6.2. Activităţile conexe Serviciului de transport rutier de persoane pot include prestarea pentru
terţe persoane de servicii de transport turistic, servicii regulate speciale, servicii de inspecţie
tehnică periodică ITP, şcoală pentru conducătorii de vehicule, fără a se limita la acestea, cu
respectarea reglementărilor specifice domeniului.
12.6.3. Pentru aceste activităţi, Operatorul va ţine o evidenţă contabilă separată, distinctă pentru
fiecare serviciu prestat. Operatorul va implementa în realizarea evidenţelor contabile, măsuri de
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restricţionare şi departajare a costurilor între Serviciul de transport public judetean de persoane
prin curse regulate şi activităţile comerciale, în conformitate cu prevederile legale.
12.7 Cerinţele standard pentru mijloacele de transport
12.7.1 Operatorul va presta Serviciul de transport public judeţean de persoane cu mijloace de
transport în comun, respectiv autobuze, deţinute în proprietate sau în baza unui contract de
leasing, înmatriculate sau înregistrate în judeţul Botoșani.
12.7.2. Operatorul poate folosi pentru prestarea Serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate numai mijloace de transport care îndeplinesc, cumulativ,
următoarele condiţii:
 respectă cerinţele legale privind siguranţa în trafic şi protecţia mediului;
 deţin toate autorizaţiile, licenţele şi celelalte documente cerute de lege în scopul prestării
Serviciului de transport public de persoane;
 respectă specificaţiile tehnice de la atribuirea traseului.
12.7.3. La Data intrării în vigoare a prezentului Contract, Operatorul va presta serviciul cu
mijloacele de transport prevăzute în licența de traseu. Pe parcursul executării Contractului,
Operatorul poate înlocui un autovehicul cu care a obţinut licenţa de traseu numai cu un
autovehicul care are cel puţin aceeaşi capacitate cu cea prevăzută în programul de transport şi
care întruneşte cel puţin cerinţele tehnice şi de vechime ale autovehiculului înlocuit avute în
vedere la atribuirea traseului, după notificarea Entităţii contractante.
12.8. Siguranţa
12.8.1. Operatorul este singurul responsabil de siguranţa persoanelor transportate.
12.8.2. Persoanele şi bunurile acestora vor fi asigurate de Operator pentru consecinţele
accidentelor de trafic. În acest sens, Operatorul are obligaţia de a încheia şi menţine valabile, pe
toată durata Contractului, poliţe de asigurare pentru asigurarea persoanelor şi a bunurilor
acestora. Entitatea contractantă are dreptul de a verifica în orice moment poliţele de asigurare
încheiate.
12.8.3. Mijloacele de transport şi personalul folosit de Operator pentru prestarea Serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate trebuie să respecte toate cerinţele legale
privind siguranţa rutieră, siguranţa persoanelor transportate şi a conducătorilor mijloacelor de
transport.
ART 13. INTERDICŢIA SUBDELEGĂRII / CESIONĂRII CONTRACTULUI:
13.1 Se interzice Operatorului să încheie cu terţi contracte de subdelegare a gestiunii serviciilor
de transport care fac obiectul prezentului contract.
13.2 Cesionarea contractului de delegare de către Operator unei alte societăţi nu este admisă.
ART 14. CONTROLUL EXERCITAT ASUPRA OPERATORULUI
14.1. Entitatea contractantă are obligaţia să verifice şi să controleze periodic modul de realizare a
Serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate efectuat în baza
prezentului Contract de către Operator, inclusiv a vehiculelor, echipamentelor şi instalaţiilor
folosite de către operator.
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14.2. Controlul se poate efectua la sediul/punctul de lucru al Operatorului, în prezenţa unui
reprezentant al acestuia precum şi/sau în trafic în punctele unde oprirea, staționarea sau parcarea
pe drumul public este permisă, conform prevederilor legale în vigoare, precum și în punctele de
îmbarcare/debarcare a călătorilor în condiţiile stabilite prin Regulamentul serviciului, aprobat de
Entitatea contractantă.
14.3. În urma fiecărei verificări la sediul/punctul de lucru al Operatorului se va întocmi un
proces-verbal în două exemplare, unul pentru fiecare Parte, semnate de către cele două Părţi. În
procesul-verbal se vor specifica timpul şi locul inspecţiei, obiectul controlului, măsurile propuse,
termenele de soluţionare, precum şi obiecţiile Operatorului, dacă este cazul. Entitatea
contractantă si Operatorul vor soluţiona obiecţiile formulate în termen de 15 zile.
14.4. Operatorul are obligaţia de a pune, de îndată, la dispoziţia echipei de control a Entităţii
Contractante orice date şi informaţii solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile privind
prestarea Serviciului de transport rutier judeteana de persoane, inclusiv la cele contabile.
14.5. Entitatea contractantă are dreptul de a solicita Operatorului remedierea oricărei încălcări a
obligaţiilor rezultate din prezentul Contract.
14.6. Entitatea contractantă are dreptul de a adopta programe de măsuri ca urmare a neîndeplinirii
indicatorilor de performanţă de către Operator şi de a aplica sancţiunile prevăzute în prezentul
Contract.
14.7. Entitatea contractantă are dreptul de a efectua controale periodice cu privire la modul în
care sunt gestionate reclamaţiile persoanelor transportate.
15. ÎNCETAREA CONTRACTULUI:
15.1. Prezentul Contract încetează la expirarea duratei Contractului, cu excepţia cazurilor de
prelungire sau încetare înainte de ajungere la termen ca urmare a prevederilor Contractului.
Părţile pot decide încetarea Contractului pe baza acordului lor de voinţă exprimat în scris, prin
încheierea unui act adiţional.
15.2. Contractul va înceta în cazul dispariţiei, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunurilor ce
apartin operatorului sau a unei părţi importante din acestea ori în cazul imposibilităţii obiective a
Operatorului de a le exploata pe o perioadă mai mare de 30 de zile, prin renunţare, sub rezerva
dispoziţiilor din prezentul Contract.
15.3. Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Operatorului dau dreptul Entităţii Contractante să
rezilieze Contractul, fără a fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti:
a) Operatorul nu asigură prestarea Serviciului de transport public judetean de persoane prin curse
regulate în condiţii de continuitate, potrivit Programului de transport anexat Contractului, ori
întrerupe efectuarea serviciului pentru o perioadă mai mare de 24 de ore, fără a fi incident vreun
eveniment de forţă majoră;
b) Retragerea sau încetarea valabilităţii licenţei sau autorizaţiei pentru exercitarea ocupaţiei de
operator de transport persoane;
c) Operatorul încalcă interdicţia de subdelegare ori condiţile de cesionare a drepturilor şi
obligaţiilor izvorâte din prezentul Contract;
d) Împotriva Operatorului a fost pronunţată o hotărâre judecătorească definitivă de faliment;
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e) Operatorul nu asigură transportul gratuit al elevilor si al altor categorii de persoane care
beneficiază de facilităţi specifice de transport, în conformitate cu politicile naţionale de transport.
15.4. Orice notificare de încetare a Contractului va fi făcută de Partea care solicită încetarea prin
transmiterea celeilalte Părţi a unei notificări în acest scop.
15.5. La încetarea Contractului, indiferent de motiv, drepturile şi obligaţiile impuse Părţilor în
baza Contractului vor înceta.
15.6. Operatorul are obligaţia ca, la încetarea Contractului din alte cauze decât prin forţă majoră,
să asigure continuitatea prestării Serviciului de transport public călători, în condiţiile stipulate în
Contract, până la preluarea acestuia de către un alt operator.
ART 16. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI / INSTANŢA COMPETENTĂ:
16.1. Prezentul Contract se supune legislaţiei române şi va fi interpretat în conformitate cu
aceasta.
16.2. Părţile vor depune toate eforturile rezonabile în scopul soluţionării pe cale amiabilă a
conflictelor dintre acestea, decurgând din executarea Contractului.
16.3. Dacă există vreo dispută, controversă sau pretenţie care rezultă din sau în legătură cu
prezentul Contract, încălcare, încetare, sau anulare a Contractului, Partea căzută în pretenţii are
obligaţia să notifice cealaltă Parte în legătură cu poziţia sa împreună cu propunerea de conciliere
directă.
16.4. În cazul apariţiei unei dispute, aceasta nu îndreptăţeşte Operatorul să suspende prestarea
Serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate ori Entitatea contractantă
să suspende executarea obligaţiilor sale, potrivit prezentului Contract.
16.5. În cazul în care o dispută nu este soluţionată în termen de 45 de zile din momentul în care
Părţile au început negocierile pentru soluţionarea disputei pe cale amiabilă sau dacă asemenea
negocieri nu sunt începute în termen de 45 de zile de la notificarea oficială a disputei de către una
dintre Părţi celeilalte Părţi, acestea se vor adresa instanţei judecătoreşti competente.
16.6. Toate litigiile rezultând din sau în legătură cu prezentul Contract se vor soluţiona de către
instanţele competente de la sediul Entității contractante.
ART 17. DISPOZIŢII FINALE:
17.1 Operatorul trebuie să realizeze serviciul de transport rutier judeţean de persoane prin curse
regulate folosind mijloace de transport care să respecte condiţiile legale cu privire la siguranţa în
trafic şi protecţia mediului.
17.2 Operatorul deţine şi va continua să deţină licenţă de transport valabilă, iar mijloacele de
transport pe care le va utiliza pe durata contractului, vor îndeplini condiţiile prevăzute de
reglementările legale în vigoare.
17.3 Comunicări:
17.3.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie sa fie
transmisă în scris;
17.3.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii;
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17.3.3. Comunicările dintre părţi se pot face prin adresă scrisă, telefon, fax sau e-mail, cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
Prezentul Contract a fost încheiat astăzi, ______________, în 2 (două) exemplare originale, câte
unul pentru fiecare parte.
19. ANEXE :
Anexa nr. 1: Lista traseelor executate de operator în cadrul programului de transport rutier
județean de persoane prin curse regulate, Judetul Botosani;
Anexa nr. 2: Legislaţia aplicabilă transportului public judeţean de persoane
Anexa nr. 3: Caietul de Sarcini al Serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate in judeţul Botoșani
Anexa nr. 4: Regulamentul de organizare si functionare a serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Botoșani.
ENTITATEA CONTRACTANTĂ
CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI
Președinte,
ing. Costică Macaleți
Vicepresedinte
ing. Constantin Liviu Toma
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

OPERATOR
SOCIETATEA
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ANEXA NR. 1:
la Contractul - cadru de delegare a gestiunii pentru
asigurarea transportului rutier judeţean de
persoane prin curse regulate, în Judeţul Botoșani
nr.___ din data de _____
Nr. file: 4

LISTA TRASEELOR EXECUTATE DE OPERATOR ÎN CADRUL
PROGRAMULUI DE TRANSPORT RUTIER JUDEȚEAN DE
PERSOANE PRIN CURSE REGULATE, JUDETUL BOTOSANI
Nr. traseu /Traseu

Operator de
transport

Nr. Km
(tur)

Nr.
curse

1.Botoșani-Dorohoi-Rădăuți
Prut
19.Botoșani-Săveni-Cuza
Vodă
22.Botoșani-Unțeni Mănăstireni
43.Botoșani-Vânători-Tudor
Vladimirescu
52.Botoșani-BălușeniDraxini
58.Botoșani-CristeștiGhilănești
88.Botoșani-Oneaga-Balta
Arsă
10.Botoșani-IpoteștiCătămărăști
24.Botoșani-ManoleasaMitoc
25.Botoșani-AvrămeniHoria
38.Botoșani-Sulița-Pleșani

RVG SPEED SRL

93

Tarif
2019/lei/
bilet tur
3
23

Tarif
2020 lei/
bilet tur
30

RVG SPEED SRL

87

2

20

28

RVG SPEED SRL

19

3

5

10

RVG SPEED SRL

46

4

12

16

RVG SPEED SRL

23

16

6

12

RVG SPEED SRL

26

18

5

13

RVG SPEED SRL

59

5

7

22

MISS ANDREEA

8

14

3,5

3,5

HERMES

83

1

18

26

HERMES

90

1

20

28

HERMES

69

3

16

22

39.Botoșani-SulițaVictoria(Hlipiceni)
36.Botoșani-TrușeștiNăstase
2.Rădăuți-Darabani-Viișoara
11.Botoșani-StânceștiManolești
12.Botoșani-Popăuți-Unțeni

HERMES

56

3

11

18

PRISCOM UNIVERS

71

3

15

20

MGM DAR SRL
GRUN

45
5

3
8

11
3

14,5
4

ELEGANT GLOB

19

4

6

7

13.Botoșani-Cișmea-Roma
14.Botoșani-CișmeaCotârgaci
15.Botoșani-Răchiți-Costești
26.Botoșani-AvrămeniAdășeni
35.Botosani-StefanestiRinghilesti
47.Botoșani-VictoriaTocileni
6.Botoșani-Leorda-Belcea
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ANEXA NR. 2:
la Contractul - cadru de delegare a gestiunii pentru
asigurarea transportului rutier judeţean de
persoane prin curse regulate, în Judeţul Botoșani
nr.___din data de _______
Nr. file: 2

LEGISLAŢIA APLICABILĂ TRANSPORTULUI PUBLIC JUDEŢEAN
DE PERSOANE
Nr.
Reglementări internaţionale
crt.
1. Comunicarea Comisiei 2014/C 92/01 referitoare la orientări pentru interpretarea Regulamentului
(CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători.
2. Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European şi al Comisiei de stabilire a unor
norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de
transport rutier.
3. Standardul EN 13816 pentru Transporturi - Logistică şi Servicii - Transporturi Publice de Pasageri
- definirea, urmărirea şi măsurarea calităţii serviciilor.
Reglementări naţionale
1. Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu
modificările şi completările ulterioare.
2. O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare
3. Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru
efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public
local
4. Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C nr. 272/2007 pentru aprobareaNormelor-cadru privind stabilirea,
ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, cu
modificarile si completarile ulterioare.
5. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
6. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor
rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind
transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare.
7. O.G. nr. 19.1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare
8. O.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările
şi.completările ulterioare
9. H.G. nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi
mobile de transport rutier, cu modificările şi completările ulterioare.
10. Ordinul ministrului transporturilor nr. 2133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind
certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa
rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică
periodică - RNTR 1, cu modificările şi completările ulterioare.
11. Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea
Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere,
precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările şi
completările ulterioare.

12. Ordinul nr. 1214/2015 al ministrului transporturilor pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi
atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.
13. O.U.G. nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai
2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative.
14. H.G. nr. 435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor,
precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor
de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 42/2017
15. Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.
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ANEXA NR. 3:
la Contractul – cadru de delegare a gestiunii pentru
asigurarea transportului rutier judeţean de
persoane prin curse regulate, în Judeţul Botoșani
nr.___din data de ________
Nr. file: 4

Caietul de Sarcini al Serviciului de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate în Judeţul Botoșani
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ANEXA NR. 4:
la Contractul – cadru de delegare a gestiunii pentru
asigurarea transportului rutier judeţean de
persoane prin curse regulate, în Judeţul Botoșani
nr.___din data de ______
Nr. file: 14

Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate în Judeţul Botoșani.
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Nr. 12479 din 15.09.2020

REFERAT DE APROBARE
Doamnelor și Domnilor Consilieri,
Supun atenției dumneavoastră propunerea 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.
La data de 28 iunie 2019, s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul
transportului de persoane, ordonanță care a fost, însă, respinsă prin Legea nr. 34/2020, publicată în
Monitorul Oficial al României la data de 01 aprilie 2020.
Ulterior, a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea
unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum
şi a altor acte normative, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 394 din 14 mai 2020, care a fost aprobată prin Legea nr. 179 din 18 august 2020.
Conform Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020, consiliile judeţene vor încheia
contracte de delegare a gestiunii pentru asigurarea în continuare a transportului public judeţean de
persoane prin curse regulate, cu valabilitate până la data finalizării procedurilor pentru încheierea
contractelor de servicii publice, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi
rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale
Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 31.12.2021, cu operatorii
de transport care deţin licenţe de traseu valabile pe traseul respectiv la data publicării în Monitorul
Oficial al României a Legii nr. 34/2020. Astfel, prin adresa Autorității Rutiere Române nr.
14253/02.06.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Botoșani cu nr. 7371/03.06.2020, s-a
comunicat Lista cu operatorii de transport deţinători de licenţe de traseu pentru efectuarea
transportului rutier județean contra cost de persoane prin servicii regulate, din județul Botoșani.
În vederea punerii în aplicare a prevederilor legale sus-menționate din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 70/2020, se propune inițierea unui proiect de hotărâre care să cuprindă următoarele
măsuri pentru asigurarea în continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse
regulate, în județul Botoșani:
- aprobarea încheierii contractelor de delegare a gestiunii cu operatorii de transport aflați pe
lista comunicată de către Autoritatea Rutieră Română, pe baza licenţelor de traseu valabile pe
traseele respective la data de 01 aprilie 2020, data publicării în Monitorul Oficial al României a
Legii nr. 34/2020. Contractele de delegare a gestiunii vor fi valabile până la data finalizării
procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii publice, potrivit Regulamentului (CE)
nr.1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile
1

publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.
1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult
de data de 31.12.2021;
- aprobarea Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public
județean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani;
- aprobarea nivelului tarifelor de călătorie – biletor și abonamentor care vor fi prevăzute în
contractele de delegare, practicate de către operatorii de transport care efectuează transport rutier
județean de persoane prin curse regulate în județul Botosani, prevăzute în anexa nr. 1 la contractul cadru de delegare.
Cuantumul de 50% din valoarea cheltuielilor aferente transportului elevilor, potrivit art. 105
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, exceptând cheltuielile pentru transportul rutier
interjudețean, se va suporta din bugetul local al județului Botoșani, dacă unitatea de învățământ
preuniversitar la care sunt înscriși elevii se află în județul Botoșani.
Este imperios necesar de a se menționa faptul că, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.70/2020, operatorii de transport au obligaţia de a asigura transportul gratuit al
elevilor şi al altor categorii de persoane care beneficiază de facilităţi specifice de transport, iar
resursele financiare necesare acoperirii compensaţiei datorate din bugetul judeţului pentru
asigurarea transportului elevilor, în conformitate cu prevederile art. 105 din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se alocă de la bugetul de stat, din
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe judeţe, prin anexa la legile bugetare
anuale.
Consiliul Județean Botoșani va asigura decontarea cheltuielilor pentru transportul elevilor care
nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, către operatorii de transport, potrivit mecanismului
de decontare prevăzut la art. 5-10 din Hotărârea nr. 435/2020 privind aprobarea procedurii de
decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul
pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017.
În consecință, consider că este necesară, legală și oportună punerea în acord a actelor
administrative adoptate la nivel județean cu legislația în materie aflată în vigoare, în vederea
reglementării unor măsuri privind transportul rutier județean de persoane prin curse regulate în
județul Botoșani, motiv pentru care, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (2) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, supun atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre inițiat în acest scop.
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Nr. 12480 din 15.09.2020
Direcția Servicii Publice

Direcția Buget - Finanțe

Administrație Publică Direcția
Juridică, Locală

RAPORT DE SPECIALITATE
Având în vedere respingerea de către Parlamentul României, prin Legea nr. 34/ 2020, a Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul
transportului de persoane, relevăm incidența în domeniul transportului rutier județean de persoane a
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de
15 mai 2020, 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, se impun adoptarea in regim de urgență, a unor
măsuri de reglementare privind asigurarea în continuare a transportului public judeţean de persoane prin
curse regulate, în județul Botoșani.
Potrivit art. 66 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2020, transportul rutier
județean de persoane prin curse regulate se desfășoară, până la data de 31.12.2021, în baza programelor de
transport județene și a licențelor aflate în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României a
Legii nr. 34/ 2020 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea
și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane, respectiv data de 1 aprilie 2020.
La alin. (2) al textului legal invocat se stipulează că pentru asigurarea în continuare a transportului
public județean de persoane prin curse regulate, consiliile județene vor încheia contracte de delegare a
gestiunii cu operatorii de transport care dețin licențe de traseu valabile pe traseul respectiv la data
publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 51/2019, contracte care vor avea valabilitate până la data finalizării procedurilor pentru
încheierea contractelor de servicii publice, potrivit 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, dar nu mai mult de 31 decembrie 2021.
Conform prevederilor art. 66 alin. (1)-(2) și ale alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.70/2020:
(1) Transportul rutier judeţean de persoane prin curse regulate se desfăşoară, până la data de 31.12.2021,
în baza programelor de transport judeţene şi a licenţelor aflate în vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial al României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane.
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(2) Consiliile judeţene vor încheia contracte de delegare a gestiunii pentru asigurarea în continuare a
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, cu valabilitate până la data finalizării
procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii publice, potrivit Regulamentului (CE) nr.
1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice
de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr.
1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 31.12.2021, cu
operatorii de transport care deţin licenţe de traseu valabile pe traseul respectiv la data publicării în
Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului
de persoane.
(4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va transmite consiliilor judeţene lista operatorilor de transport
deţinători de licenţe de traseu pentru efectuarea transportului rutier judeţean contra cost de persoane prin
servicii regulate, valabile la data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020 privind
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative în domeniul transportului de persoane.
Potrivit art. 67-68 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020, operatorii de transport au
obligaţia de a asigura transportul gratuit al elevilor şi al altor categorii de persoane care beneficiază de
facilităţi specifice de transport, resursele financiare necesare acoperirii compensaţiei datorate din bugetul
judeţului pentru asigurarea transportului elevilor, potrivit art. 105 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare, se alocă de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată, repartizate pe judeţe, prin anexa la legile bugetare anuale.
În același timp, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 instituie obligația operatorilor de
transport de a asigura transportul gratuit al elevilor și al altor categtorii de persoane care beneficiază de
facilități specifice de transport și aduce o serie de modificări Legii educației naționale nr. 1/2011 în acest
sens.
Astfel, în ceea ce privește măsurile stabilite tangențiale sferei de competență a consiliului județean,
arătăm că, potrivit art. 84 alin. (3) al Legii nr. 1/ 2011, așa cum a fost modificat de art. 69 al Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 70/2020, elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, la cererea
acestora, beneficiază gratuit de transportul rutier și feroviar între localitatea de domiciliu și localitatea
unde sunt școlarizați, pe durata cursurilor, iar 50% din cheltuielile aferente, exceptând cheltuielile privind
transportul pe calea ferată și transportul rutier interjudețean contra cost prin servicii regulate, se suportă
din bugetele locale ale județelor pe raza cărora se află unitatea de învățământ preuniversitar la care sunt
înscriși elevii, așa cum prevede alineatul (35)), nou introdus la art. 84 din Legea nr. 1/2011.
Menționăm faptul că, potrivit legislației specifice în vigoare, consiliile județene au obligația de a
asigura, organiza, reglementa, coordona și controla prestarea serviciilor publice de transport desfășurat pe
raza administrativ-teritorială a acestora, având ca atribuții, printre altele, actualizarea periodică a traseelor
și programelor de transport, în funcție de necesitățile de deplasare ale populației, elaborarea și aprobarea
normelor locale și regulamentelor serviciilor publice de transport județean, stabilirea, ajustarea și
modificarea tarifelor de călătorie, aprobarea atribuirii licențelor de traseu, posibilitatea acordării unor
facilități de transport stabilite potrivit legii etc.
În contextul prezentat, potrivit prevederilor legale incidente din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem Consiliului
Județean Botoșani adoptarea unei hotărâri pentru reglementarea unor măsuri privind transportul rutier
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județean de persoane prin curse regulate în județul Botoșani, cu valabilitate până la data de 31 decembrie
2021, conform proiectului de hotărâre elaborat.
Față de cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru promovarea și
înscrierea proiectului de hotărâre inițiat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Botoșani.
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