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HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 153/26.11.2020 pentru 
stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor capitolului XV 
din Ordonanța 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 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 în domeniul transportului public județean de persoane prin curse 
regulate, în județul Olt 

 
 
 
 
               Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 13378/21.12.2021 al Președintelui Consiliului 
Județean Olt; 
     - Raportul comun nr. 13381/21.12.2021 al Direcției Tehnice și Investiții- 
Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport și al Direcției Economice, Buget-
Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 

- Avizul nr. 13452/22.12.2021 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 

- Avizul nr. 13453/22.12.2021 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-
Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat; 

- Avizul nr. 13454/22.12.2021 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, 
Servicii Publice și Comerț; 

- Adresele Agenției Teritoriale A.R.R. Olt nr. 2071/30.06.2020 si nr. 
2679/04.08.2020, înregistrate la Consiliul Județean Olt sub nr. 6421/30.06.2020, 
respectiv sub nr. 8293/05.08.2020, prin care se comunică lista operatorilor de 
transport rutier din județul Olt deținători de licențe de traseu pentru efectuarea 
transportului rutier județean contracost de persoane prin servicii regulate; 

- Prevederile art. LI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind 
unele măsuri fiscal–bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative; 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.16 alin. (1), art.17 alin. (1) și (2), art. 18-19, art. 21 alin. (1) lit. b), 
art.27 alin. (2), art.28 alin. (2), art. 32, art.35 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor 
publice de transport persoane în unitățile administrativ - teritoriale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările 
și completările ulterioare; 
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- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de 
sarcini-cadru al serviciilor de transport public local; 

- prevederile art.16, art.18 alin. (2), art. 20-21, art.28 din Normele-cadru privind 
stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local 
și județean de persoane, aprobate prin Ordinul nr. 272/2007 al președintelui 
A.N.R.S.C, modificate și completate prin Ordinul nr. 134/2019 al președintelui 
A.N.R.S.C.;  

- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 151/29.11.2012 cu privire la: aprobarea 
Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean 
pentru județul Olt, în perioada 01.05.2013-30.06.2019, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 
   În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. f), art.182 alin.(1) și (4) coroborat cu  
art. 139 alin.(1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului             
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
  

Consiliul Județean Olt  adoptă prezenta hotărâre.  
 
        Art. I. Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 153/26.11.2020 pentru 
stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor capitolului XV din 
Ordonanța 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 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 în domeniul 
transportului public județean de persoane prin curse regulate, în județul Olt se 
modifică după cum urmează: 

1. La articolul 1 alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 

  ,, (1) Se aprobă desfășurarea transportului rutier județean de persoane prin 
curse regulate până la finalizarea procedurii pentru încheierea contractelor de 
servicii publice de transport rutier de persoane, 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, dar nu mai târziu 
de data de 31.12.2022, în baza programului de transport județean și a licențelor de 
traseu 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, în conformitate cu prevederile art. LI alin. (1) și (2) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal–bugetare, prorogarea 
unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 
        (2) Valabilitatea Programului de transport rutier de persoane prin servicii 
regulate în trafic județean pentru județul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr. 151/29.11.2012 și actualizat prin Hotărârile Consiliului Județean Olt 
nr.156/16.10.2014 și nr. 20/23.02.2017, se prelungește de drept până la finalizarea 
procedurii pentru încheierea contractelor de servicii publice de transport rutier de 
persoane, 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 
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ale Consiliului, dar nu mai târziu de data de 31.12.2022, conform prevederilor art. LI 
alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021.” 
      ,, (4) Licențele de traseu aferente Programului de transport rutier de persoane 
prin servicii regulate în trafic județean pentru județul Olt sunt valabile până la 
finalizarea procedurii pentru încheierea contractelor de servicii publice de transport 
rutier de persoane, 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, dar nu mai târziu de data de 31.12.2022, 
conform prevederilor art. LI alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului   
nr. 130/2021.” 

2.  Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
,, Art. 2. Se aprobă Regulamentul pentru efectuarea transportului public 

județean de persoane prin curse regulate, în județul Olt, cu valabilitate până la 
finalizarea procedurii pentru încheierea contractelor de servicii publice de transport 
rutier de persoane, 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, dar nu mai târziu de data de 31.12.2022, 
înscris în Anexa nr.1.” 

3.  Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 
,, Art. 3. Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de transport public județean 

de persoane prin curse regulate, în județul Olt, cu valabilitate până la finalizarea 
procedurii pentru încheierea contractelor de servicii publice de transport rutier de 
persoane, 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, dar nu mai târziu de data de 31.12.2022, înscris în Anexa nr.2.” 

4.  Alineatul (1) al articolului 17 din Regulamentul pentru efectuarea 
transportului public județean de persoane prin curse regulate, în județul Olt, înscris 
în Anexa nr. 1, se modifică și va avea următorul cuprins: 
         ,, (1) Traseele cuprinse în programul de transport al serviciului public de 
transport rutier de persoane prin curse regulate în județul Olt se atribuie prin 
Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice, operatorilor de transport 
desemnați câștigători, pe baza rezultatelor finale obținute în urma atribuirii 
electronice prin Sistemul Informatic, pentru atribuirea electronică a traseelor 
naționale, operat de Agenția pentru Agenda Digitală a României, în urma căreia a 
fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.181 din 20.12.2013, cu 
modificările și completările ulterioare, prin care a fost aprobată atribuirea traseelor 
cuprinse în Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic 
județean – pentru județul Olt, în perioada 01.05.2013 – 30.06.2019, prelungit până la 
31.12.2022 conform prevederilor art. LI alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 130/2021.”  

    Art. II. Valabilitatea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a 
județului Olt, încheiate cu operatorii de transport rutier de persoane prevăzuți în 
Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 153/26.11.2020, se 
prelungește, prin act adițional, până la finalizarea procedurii pentru încheierea 
contractelor de servicii publice de transport rutier de persoane, 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, 
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dar nu mai târziu de data de 31.12.2022, conform prevederilor art. LI alin. (1) și (2) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021. 
           Art. III. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe, 
Direcției Tehnice și Investiții și Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea 
Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și 
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Olt, operatorilor de transport rutier de persoane prevăzuți în 
Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 153/26.11.2020, în vederea 
aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - 
Județul Olt. 
 
 

PREȘEDINTE 
Marius OPRESCU                               

 
                               
                    
 
 
 
 
 
 

                                                                               CONTRASEMNEAZĂ    
Secretar General al Județului Olt 

                                                                                Marinela- Elena ILIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slatina, 22.12.2021 
Nr. 198 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 voturi ,,pentru”.  

 


