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HOTĂRÂRE  
privind reglementarea unor măsuri în domeniul transportului public județean 
de persoane prin curse regulate, în județul Olt  

 
 

 

Având în vedere: 
➢ Referatul de aprobare nr. 14494/28.12.2022 al Președintelui Consiliului 
Județean Olt; 
➢ Raportul comun nr.  14497/28.12.2022 al Direcției Tehnice și Investiții, al 
Direcției Economice, Buget-Finanțe, al Serviciului Achiziții, Licitații, Contractări și al 
Serviciului Juridic-Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt; 
➢ Avizul nr. 14508/29.12.2022 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, 
Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat; 
➢ Avizul nr. 14509/29.12.2022 al Comisiei pentru Administrație Publică, 
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu 
Cetățenii; 
➢ Avizul nr. 14510/29.12.2022 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, 
Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 
➢ Avizul nr. 14511/29.12.2022 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, 
Activități Sportive și de Agrement; 
➢ Nota de fundamentare nr. 14386/22.12.2022 privind necesitatea stabilirii unor 
măsuri de urgență pentru evitarea unei perturbări grave a serviciului public de 
transport județean de persoane prin curse regulate în județul Olt, întocmită de 
Direcția Tehnică și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt; 
➢ Prevederile art. 5 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 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. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările si completările 
ulterioare; 
➢ Prevederile art. 1 alin. (2) lit. h), art. 7 alin. (1) lit. b), art. 8 alin.(3) lit. i),  art. 9 
alin. (1) lit. a) și art. 29 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice              
nr. 51/2006, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
➢ Prevederile art. 1 alin. (4), alin. (6) lit. g), art. 16 alin. (1) și art. 17 alin. (1)    
lit. b) și lit. h) și alin. (2), art. 20 alin. (6) și art. 24 alin. (1) din Legea serviciilor 
publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale  nr. 92/2007, cu 
modificările și completările ulterioare; 
➢ Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, 
cu modificările și completările ulterioare; 
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➢ Prevederile Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare 
la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora 
stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu 
modificările și completările ulterioare; 
➢ 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; 
➢ 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, cu modificările 
ulterioare; 
➢ Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 127/26.08.2021 cu privire la: 
aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalității de atribuire a 
serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria 
teritorială de competență a Unității Administrativ - Teritoriale Județul Olt, a 
modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin 
curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ - Teritoriale 
Județul Olt și a documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii 
serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria 
teritorială de competență a Unității Administrativ – Teritoriale Județul Olt, modificată 
și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 195/22.12.2021, 

 
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) și lit. f), alin. 5 lit. m), 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 JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre. 
 

 Art. 1. Pentru asigurarea continuității serviciului public de transport județean 
de persoane prin curse regulate, în județul Olt, se aprobă prelungirea Programului 
de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru județul 
Olt, în perioada 01.05.2013-30.06.2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr. 151/29.11.2012, cu modificările și completările ulterioare, până la 
data intrării în vigoare, respectiv a începerii prestării serviciului public, în baza 
contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport județean de persoane, 
atribuite pentru noul program de transport, unor operatori de transport, în cadrul 
unei proceduri de achiziție publică conform prevederilor legale. 
          Art. 2. Se aprobă prelungirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului 
public de transport județean, cu modificările ulterioare, a căror valabilitate expiră la 
data de 31 decembrie 2022, prin act adițional, până la data intrării în vigoare, 
respectiv a începerii prestării serviciului public, în baza contractelor de delegare a 
gestiunii serviciului de transport județean de persoane, atribuite pentru noul 
program de transport, unor operatori de transport, în cadrul unei proceduri de 
achiziție publică conform prevederilor legale. 
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          Art. 3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt să semneze 
actele adiționale la Contractele de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public județean de persoane prin curse regulate, în județul Olt. 

Art. 4. (1) 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, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului 
Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt.          
        (2) Prin grija 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 prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor operatorilor care efectuează servicii 
de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Olt. 

  
  

                                                 PREŞEDINTE 
                                             Marius OPRESCU  

 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                CONTRASEMNEAZĂ 

  Secretar General al Județului 
                                                              Marinela-Elena ILIE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slatina, 29.12.2022 
Nr. 198 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 25 de voturi ,,pentru”.  

 


