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                                   Nr. 244 din 17.11.2021 

 

 

 H O T Ă R Â R E   

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.................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 SARS-

CoV-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,                                                          Avizat pentru legalitate:  

    Doina-Elena FEDEROVICI                             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,   

  Marcel – Stelică BEJENARIU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botoșani, 

Nr. _______ din_______ 2021 

 

 



 

                                                                                                             Anexa 

                                                                                           la Hotărârea nr……….din……….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,                                                            Avizat pentru legalitate:  

      Doina-Elena FEDEROVICI                                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 ………, 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 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.” 

  

 

ENTITATEA CONTRACTANTĂ 

CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI 

OPERATOR  

SOCIETATEA 

Președinte,  

Doina – Elena Federovici  

  

Vicepreședinte,  

Dorin Birta   

  

Direcția Buget Finanțe  

Director executiv,  

Magda Didii  

  

Control financiar preventiv,  

Laurențiu Blezneac  

  

Șef serviciu juridic contencios,   

Monica Curcan  

  

Direcția Servicii Publice,   

Iulian Micu   

  

Autoritatea Județeană de Transport,  

 Adrian Balica  

Cristel Marian Avram  
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Nr. 20276 / 15.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

             Conform art. 16 alin. (1) din Legea nr.92/2007 privind serviciile publice de transport 

persoane în unitățile administrativ teritoriale cu modificarile și completările ulterioare, consiliile 

județene sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze 

prestarea serviciilor publice de transport desfășurat pe raza administrativ-teritorială a acestora. 

  Modificările legislative la Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile 

administrativ-teritoriale nr. 92/2007 prin adoptarea O.U.G. nr. 51/2019, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 535 din data de 28.06.2019,  au generat schimbări importante în ceea ce privește: 

a) atribuțiile consiliilor județene în acest domeniu; 

b) diferențierea legală a regimului juridic al serviciilor de transport public la nivelul 

localităților de cel al transportului la nivel județean, astfel că  începând cu data intrării sale în 

vigoare, transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, redevine 

o activitate prestată în regim comercial, intrând sub incidența prevederilor O.G. nr. 27/2011 

privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare; 

c) stabilirea cadrului de aplicare a dispozițiilor art. 5 din O.U.G. nr. 51/2019 pentru 

modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane prin 

Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea 

transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean, aprobate prin 

Ordinul nr. 1158 din 12 august 2019 al ministrului transporturilor și al ministrului dezvoltării 

regionale și administrației publice;  

d) stabilirea unui nou termen de valabilitate a programelor de transport județean și, după caz, 

a licențelor de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la 

nivel județean, ca urmare a prelungirii până la data de 30 iunie 2023, prin A.R.R., cu plata tarifului 

aferent. 
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  Principalele efecte ale aplicării prevederilor legislative în administrarea serviciului de 

transport public de persoane la nivelul Județului Botoșani: 

a) Consiliul Județean Botoșani a luat act de prelungirea în temeiul O.U.G. nr. 51/2019, a 

Programului de transport județean de persoane prin curse regulate pentru județul Botoșani, valabil 

în perioada 01.01.2014-30.06.2019, respectiv a licențelor de traseu pana în data de 30 iunie 2023;  

b) A.R.R. Botoșani a procedat la prelungirea valabilității licenței de traseu până în data de 

30.06.2023, operatorii de transport achitând contravaloarea taxei aferente; 

c) ca o consecință a modificării din punct de vedere juridic al caracterului serviciului de 

transport public de persoane la nivelul județului, practic nu se mai impunea Consiliului Județean 

Botoșani, demararea la nivelul perioadei 2019-2020, a procedurilor de delegare a gestiunii 

serviciului, existând o extensie de timp până în 30.06.2023; 

              Ca urmare a adoptării Legii nr. 34/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din data 

de 01.04.2020, prin care se respinge O.U.G. nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative în domeniul transportului de persoane, în materia transportului județean de 

persoane redevin aplicabile dispozițiile Legii nr. 92/2007, astfel cum au fost modificate prin 

Legea nr. 328/2018, regimul juridic al transportului județean de persoane nu mai este unul 

comercial, ci redevine unul de serviciu public, revenindu-se în situația anterioară emiterii actului 

normativ respins. 

  Adoptarea O.U.G. nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând 

cu data de 15.05.2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-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 prin care se stipuleaza: ,,XV. Măsuri privind transportul rutier 

judeţean de persoane şi transportul elevilor:  

Art. 66. - (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.  

(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.” 

              În situația contextului epidemiologic determinat de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2 (stare de urgență și stare de alertă prelungită la nivel național), cât și a modificărilor 

legislative contradictorii  din ultimii ani, la nivelul Consiliului Județean Botoșani, în domeniul 

gestionării transportului public județean, s-au luat următoarele măsuri: 
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a) încheierea contractelor privind delegarea gestiunii serviciului de transport în baza unui 

contract – cadru privind delegarea gestiunii serviciului de transport prin curse regulate, în Județul 

Botoșani, aprobat prin H.C.J. nr. 122/24.09.2020, cu toți operatorii de transport rutier; 

b) aprobarea nivelului tarifelor de călătorie-bilete și abonamente care au fost prevăzute în 

contractele de delegare a gestiunii serviciului; 

c) asigurarea aplicării prevederilor legale în vigoare privind transportul gratuit al elevilor; 

d) elaborarea unui plan de măsuri pentru a se pregăti și realiza atribuirea delegării gestiunii 

serviciului de transport public județean conform prevederilor Legii nr. 51/2006, a Legii nr. 

92/2007, a Regulamentul nr. 1370/2007  a Parlamentului European și a Consiliului si a legislației 

de achiziție publică, având ca termen final impus 31.12.2021; 

  În cazul administrării serviciului de transport rutier de persoane la nivel de județ ca și 

serviciu public de interes general, potrivit prevederilor art. 1 alin. (6) lit h) din Legea nr. 92/2007, 

prin încheierea în mod obligatoriu de către Consiliul Județean Botoșani cu operatorii de transport 

rutier, de contracte de servicii publice, așa cum sunt definite la art. 2 lit. i) din Regulamentul CE 

nr. 1370/2007, prin atribuirea gestiunii serviciului conform prevederilor Legii nr. 51/2006 și a 

legislației în domeniul achizițiilor publice, se impune parcurgerea unor demersuri/acțiuni, cu 

elaborarea și aprobarea documentațiilor specifice pe 3 direcții principale: 

a) stabilirea politicilor şi strategiei pe termen mediu și lung privind serviciul public 

judeţean de transport de persoane la nivelul județului Botoșani, inclusiv studiu de mobilitate 

pentru stabilirea programului de transport (opțional) și aprobarea Programului de transport 

județean  de persoane în județul Botoșani, cu o valabilitate de max. 10 ani; 

b) adoptarea deciziei privind delegarea serviciului de transport public județean de persoane 

prin alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice în baza unui studiu de 

oportunitate, aprobarea regulamentului serviciului si a caietului de sarcini aferent, în conformitate 

cu cerințele Legii nr. 51/2006, respectiv a Legii nr. 92/2007; 

c) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a 

gestiunii pentru serviciile de de transport public județean de persoane, în baza unei documentaţii 

de atribuire elaborate de către Consiliul Județean Botoșani, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 

98/2016, Legii nr. 99/2016 şi Legii nr. 100/2016. 

 În ceea ce privește stadiul de implementare a procedurii de atribuire a contractelor de 

delegare de gestiune pentru serviciile de transport public județean de persoane, Consiliul Județean 

Botoșani, se află în curs de elaborare și aprobare documentație specifică de atribuire prevazută în 

legislația în vigoare, necesară pentru organizarea procedurii de licitație publică. 

 Promovarea unei proceduri de atribuire a contractelor de delegare de gestiune pentru 

serviciile de transport public județean de persoane în baza unor documentații de atribuire 

insuficient documentate și ale căror proiecții tehnico-operaționale și financiare care nu reflectă 

cerințele legislației naționale si a celei europene în ceea ce privește conceptul unui transport 

ecologic, cu implementarea de sisteme digitalizate, reprezintă un risc juridic și financiar major 

pentru Consiliul Județean Botoșani, ca și autoritate contractantă, în condițiile unor contracte cu 

termene de 8-10 ani. 

            Prin urmare, Consiliul Județean Botoșani nu poate finaliza procedurile pentru încheierea 

contractelor de servicii publice, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007, la data de 31.12.2021, drept pentru care în 
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vederea asigurării continuității serviciului din punct de vedere calitativ și cantitativ la nivelul 

județului Botoșani, potrivit art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările 

ulterioare, propunem prelungirea duratei contractelor de delegare de gestiune încheiate cu 

operatorii de transport rutier și a Programului de transport județean de persoane în județul 

Botoșani, aprobat prin H.C.J. nr. 178 din 20.12.2012, cu modificările ulterioare, conform 

prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si 

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. 

 La art. 5 alin. (5) din Regulamentul (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 si nr. 1107/70 ale Consiliului,  se 

stipulează următoarele: ,,Autoritatea competentă poate lua măsuri de urgență în cazul unei 

perturbări a serviciilor sau în cazul riscului iminent de producere a unei asemenea 

perturbări. Măsurile de urgență respective iau forma unei atribuiri directe sau a unui acord 

formal de prelungire a unui contract de servicii publice, sau a unei cerințe de respectare a 

anumitor obligații de serviciu public. Operatorul de serviciu public are dreptul de a contesta 

decizia de impunere a executării anumitor obligații de serviciu public. Atribuirea sau prelungirea 

unui contract de servicii publice prin măsuri de urgență, sau impunerea unui astfel de 

contract nu poate depăși doi ani”. 

 În conformitate cu prevederile art. 1 alin (4) lit. p) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor 

publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările 

ulterioare și art. 9 alin. (1) lit. e) din  Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 

publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat procesul-verbal nr. 

19770/08.11.2021, al ședinței de consultare a Federației Operatorilor Români de Transport – 

filiala Botoșani. Operatorii nu au avut obiecții sau propuneri cu privire la cele expuse.  

 Pentru asigurarea continuității serviciului de transport public județean prin curse 

regulate în județul Botoșani, se impune prelungirea Programului de transport județean de 

persoane în județul Botoșani, aprobat prin H.C.J. nr. 178 din 20.12.2012, cu modificările 

ulterioare, respectiv a contractelor de delegare de gestiune în vigoare, pe o perioadă care nu 

poate depăși mai mult de 2 ani de la data încetării actualelor contracte (31.12.2021). 

   Față de cele prezentate mai sus, apreciez că sunt întrunite condițiile privind 

necesitatea și oportunitatea adoptării actului administrativ propus, prin urmare supun 

atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre inițiat în acest scop.  

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina-Elena FEDEROVICI 
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DIRECȚIA SERVICII PUBLICE 

Nr. 20277 / 15.11.2021 

                                                                                                                           

 

 

                                                                                                        Avizat, 

                                                                                                        VICEPREȘEDINTE, 

                                                                                                         Dorin BIRTA  

 

 

 

 

 

 

 

  

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

În aplicarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 92/2007, Consiliul Județean 

Botoșani are obligația de a asigura, de a organiza, de a reglementa, de a coordona și controla 

prestarea serviciilor publice de transport desfăşurat pe raza județului Botoșani, în condițiile cum 

acesta este definit de Regulamentul (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. 

De asemenea, Consiliul Județean Botoșani prin  Autoritatea Județeană de transport 

înființată,  potrivit art. 16 alin. (4) din Legea nr. 92/2007, coordonează și cooperează cu consiliile 

locale cu privire la asigurarea şi dezvoltarea serviciului public de transport de persoane prin curse 

regulate de interes judeţean şi pentru corelarea acestuia cu serviciile publice de transport local de 

persoane la nivelul localităţilor.   Modificările legislative la Legea serviciilor publice de transport 

persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007 prin adoptarea O.U.G. nr. 51/2019, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 535 din data de 28.06.2019,  au generat schimbări importante în 

ceea ce privește: 

a) atribuțiile consiliilor județene în acest domeniu; 

b) diferențierea legală a regimului juridic al serviciilor de transport public la nivelul 

localităților de cel al transportului la nivel județean, astfel că  începând cu data intrării sale în 
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vigoare, transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, redevine 

o activitate prestată în regim comercial, intrând sub incidența prevederilor O.G. nr. 27/2011 

privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare; 

c) stabilirea cadrului de aplicare a dispozițiilor art. 5 din O.U.G. nr. 51/2019 pentru 

modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane prin 

Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea 

transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean, aprobate prin 

Ordinul nr. 1158 din 12 august 2019 al ministrului transporturilor și al ministrului dezvoltării 

regionale și administrației publice;  

d) stabilirea unui nou termen de valabilitate a programelor de transport județean și, după caz, 

a licențelor de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la 

nivel județean, ca urmare a prelungirii până la data de 30 iunie 2023, prin A.R.R., cu plata tarifului 

aferent. 

  Principalele efecte ale aplicării prevederilor legislative în administrarea serviciului de 

transport public de persoane la nivelul Județului Botoșani: 

a) Consiliul Județean Botoșani a luat act de prelungirea în temeiul O.U.G. nr. 51/2019, a 

Programului de transport județean de persoane prin curse regulate pentru județul Botoșani, valabil 

în perioada 01.01.2014-30.06.2019, respectiv a licențelor de traseu pana în data de 30 iunie 2023;  

b) A.R.R. Botoșani a procedat la prelungirea valabilității licenței de traseu până în data de 

30.06.2023, operatorii de transport achitând contravaloarea taxei aferente; 

c) ca o consecință a modificării din punct de vedere juridic al caracterului serviciului de 

transport public de persoane la nivelul județului, practic nu se mai impunea Consiliului Județean 

Botoșani, demararea la nivelul perioadei 2019-2020, a procedurilor de delegare a gestiunii 

serviciului, existând o extensie de timp până în 30.06.2023; 

              Ca urmare a adoptării Legii nr. 34/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 271 din data 

de 01.04.2020, prin care se respinge O.U.G. nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative în domeniul transportului de persoane, în materia transportului județean de 

persoane redevin aplicabile dispozițiile Legii nr. 92/2007, astfel cum au fost modificate prin 

Legea nr. 328/2018, regimul juridic al transportului județean de persoane nu mai este unul 

comercial, ci redevine unul de serviciu public, revenindu-se în situația anterioară emiterii actului 

normativ respins. 

  Adoptarea O.U.G. nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând 

cu data de 15.05.2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-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 prin care se stipuleaza: ,,XV. Măsuri privind transportul rutier 

judeţean de persoane şi transportul elevilor:  

Art. 66. - (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 
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respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative în domeniul transportului de persoane.  

(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.” 

              În situația contextului epidemiologic determinat de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2 (stare de urgență și stare de alertă prelungită la nivel național), cât și a modificărilor 

legislative contradictorii  din ultimii ani, la nivelul Consiliului Județean Botoșani, în domeniul 

gestionării transportului public județean, s-au luat următoarele măsuri: 

a) încheierea contractelor privind delegarea gestiunii serviciului de transport în baza unui 

contract – cadru privind delegarea gestiunii serviciului de transport prin curse regulate, în Județul 

Botoșani, aprobat prin H.C.J. nr. 122/24.09.2020, cu toți operatorii de transport rutier; 

b) aprobarea nivelului tarifelor de călătorie-bilete și abonamente care au fost prevăzute în 

contractele de delegare a gestiunii serviciului; 

c) asigurarea aplicării prevederilor legale în vigoare privind transportul gratuit al elevilor; 

d) elaborarea unui plan de măsuri pentru a se pregăti și realiza atribuirea delegării gestiunii 

serviciului de transport public județean conform prevederilor Legii nr. 51/2006, a Legii nr. 

92/2007, a Regulamentul nr. 1370/2007  a Parlamentului European și a Consiliului si a legislației 

de achiziție publică, având ca termen final impus 31.12.2021; 

  În cazul administrării serviciului de transport rutier de persoane la nivel de județ ca și 

serviciu public de interes general, potrivit prevederilor art. 1 alin. (6) lit h) din Legea nr. 92/2007, 

prin încheierea în mod obligatoriu de către Consiliul Județean Botoșani cu operatorii de transport 

rutier, de contracte de servicii publice, așa cum sunt definite la art. 2 lit. i) din Regulamentul CE 

nr. 1370/2007, prin atribuirea gestiunii serviciului conform prevederilor Legii nr. 51/2006 și a 

legislației în domeniul achizițiilor publice, se impune parcurgerea unor demersuri/acțiuni, cu 

elaborarea și aprobarea documentațiilor specifice pe 3 direcții principale: 

a) stabilirea politicilor şi strategiei pe termen mediu și lung privind serviciul public 

judeţean de transport de persoane la nivelul județului Botoșani, inclusiv studiu de mobilitate 

pentru stabilirea programului de transport (opțional) și aprobarea Programului de transport 

județean  de persoane în județul Botoșani, cu o valabilitate de max. 10 ani; 

b) adoptarea deciziei privind delegarea serviciului de transport public județean de persoane 

prin alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice în baza unui studiu de 

oportunitate, aprobarea regulamentului serviciului si a caietului de sarcini aferent, în conformitate 

cu cerințele Legii nr. 51/2006, respectiv a Legii nr. 92/2007; 
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c) organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a 

gestiunii pentru serviciile de de transport public județean de persoane, în baza unei documentaţii 

de atribuire elaborate de către Consiliul Județean Botoșani, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 

98/2016, Legii nr. 99/2016 şi Legii nr. 100/2016. 

 În ceea ce privește stadiul de implementare a procedurii de atribuire a contractelor de 

delegare de gestiune pentru serviciile de transport public județean de persoane, Consiliul Județean 

Botoșani, se află în curs de elaborare și aprobare documentație specifică de atribuire prevazută în 

legislația în vigoare, necesară pentru organizarea procedurii de licitație publică. 

 Promovarea unei proceduri de atribuire a contractelor de delegare de gestiune pentru 

serviciile de transport public județean de persoane în baza unor documentații de atribuire 

insuficient documentate și ale căror proiecții tehnico-operaționale și financiare care nu reflectă 

cerințele legislației naționale si a celei europene în ceea ce privește conceptul unui transport 

ecologic, cu implementarea de sisteme digitalizate, reprezintă un risc juridic și financiar major 

pentru Consiliul Județean Botoșani, ca și autoritate contractantă, în condițiile unor contracte cu 

termene de 8-10 ani. 

            Prin urmare, Consiliul Județean Botoșani nu poate finaliza procedurile pentru încheierea 

contractelor de servicii publice, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007, la data de 31.12.2021, drept pentru care în 

vederea asigurării continuității serviciului din punct de vedere calitativ și cantitativ la nivelul 

județului Botoșani, potrivit art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările 

ulterioare, propunem prelungirea duratei contractelor de delegare de gestiune încheiate cu 

operatorii de transport rutier și a Programului de transport județean de persoane în județul 

Botoșani, aprobat prin H.C.J. nr. 178 din 20.12.2012, cu modificările ulterioare, conform 

prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si 

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. 

 La art. 5 alin. (5) din Regulamentul (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 si nr. 1107/70 ale Consiliului,  se 

stipulează următoarele: ,,Autoritatea competentă poate lua măsuri de urgență în cazul unei 

perturbări a serviciilor sau în cazul riscului iminent de producere a unei asemenea 

perturbări. Măsurile de urgență respective iau forma unei atribuiri directe sau a unui acord 

formal de prelungire a unui contract de servicii publice, sau a unei cerințe de respectare a 

anumitor obligații de serviciu public. Operatorul de serviciu public are dreptul de a contesta 

decizia de impunere a executării anumitor obligații de serviciu public. Atribuirea sau prelungirea 

unui contract de servicii publice prin măsuri de urgență, sau impunerea unui astfel de 

contract nu poate depăși doi ani”. 

 În conformitate cu prevederile art. 1 alin (4) lit. p) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor 

publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările 

ulterioare și art. 9 alin. (1) lit. e) din  Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 

publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat procesul-verbal nr. 
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19770/08.11.2021, al ședinței de consultare a Federației Operatorilor Români de Transport – 

filiala Botoșani. Operatorii nu au avut obiecții sau propuneri cu privire la cele expuse.  

  Pentru asigurarea continuității serviciului de transport public județean prin curse 

regulate în județul Botoșani, propunem prelungirea Programului de transport județean de 

persoane în județul Botoșani, aprobat prin H.C.J. nr. 178 din 20.12.2012, cu modificările 

ulterioare, respectiv a contractelor de delegare de gestiune în vigoare, pe o perioadă care nu 

poate depăși mai mult de 2 ani de la data încetării actualelor contracte (31.12.2021). 

   Având în vedere aspectele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite condițiile de 

legalitate pentru ca proiectul de hotărâre să fie supus dezbaterii Consiliului Județean 

Botoșani în vederea aprecierii oportunității și necesității, cu propunerea de adoptare a 

actului administrativ care să prevadă aprobarea și reglementarea unor măsuri privind 

asigurarea continuității serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, în județul Botoșani. 
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