
CONSILIUL JUDEȚEAN OLT 

Serviciul Relații Publice, ATOP și  

Transparență Decizională 

Nr.6535/23.06.2021  

 

ANUNȚ 

În conformitate cu prevederile art.7 alin. (1) și (2) din Legea privind transparența 

decizională în administrația  publică  nr.52/2003,  republicată, se aduc   la cunoștință publică, 

astăzi, 23.06.2021 următoarele documente: 

        Referatul  de  aprobare nr.6307/16.06.2021, Raportul comun al Direcției Tehnice și 

Investiții, al Direcției Economice, Buget-Finanțe, al Serviciului Achiziții, Licitații, Contractări, 

al Serviciului Juridic-Contencios nr. 6310/16.06.2021 și Proiectul de  hotărâre  nr. 

103/16.06.2021 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 şi 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. 

Inițiator: Marius OPRESCU-Președinte al Consiliului Județean Olt.  

 

Proiectul de hotărâre,  anexele, referatul de aprobare și raportul de  specialitate, pot fi 

consultate: 

-pe site-ul Consiliului Județean Olt la adresa www.cjolt.ro; 

-la sediul Consiliului Județean Olt din Slatina, Bulevardul A.I.Cuza  nr.14 -la Serviciul 

Relații Publice, ATOP și Transparență Decizională. 

 Proiectul de hotărâre cu documentația de bază se pot obține, în copie, pe bază de cerere 

depusă la Serviciul Relații Publice, ATOP și Transparență Decizională. 

 În conformitate cu prevederile art.  7  alin.  (4), alin.(6)și alin.(7)  din Legea  privind  

transparența decizională în administrația publică nr.52/2003, republicată, până la data de 9 

IULIE 2021, persoanele sau organizațiile interesate pot transmite în scris, propuneri, sugestii 

sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii 

publice, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ propus, a datei 

trimiterii și a datelor de contact ale expeditorului, astfel: 

 -prin e-mail la adresa: cjolt@cjolt.ro 

 -prin poștă la sediul Consiliului Județean Olt: Slatina, B-dul. A.I. Cuza, nr.14 

-personal,  la doamna  Magdalena  ȚOLU – Responsabil  pentru  relația  cu  societatea    

civilă, Serviciul Relații Publice, ATOP și Transparență Decizională.  

PREȘEDINTE 

                                                        Marius OPRESCU 

 

Serviciul Relații Publice, ATOP și       

    Transparență Decizională  

           Magdalena ȚOLU 
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                                                                                                        - PROIECT 

 

                                                               HOTĂRÂRE                                                                                                         

 

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 

 

 

  Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.6307/16.06.2021 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 

- Anunțul de informare prealabilă privind un contract de servicii publice publicat în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene la data de 22.06.2020, având nr. 2020/S 119-290553;  

- Erata Anunț referitor la modificări sau informații suplimentare având nr. 2020/S 128-314716 

(Supliment la Jurnalul Uniunii Europene, 2018/S 211- 483505), expediat la data de 06.07.2020; 

- Procesul-Verbal de predare-primire nr. 2347/5369/25.05.2021 a documentației ”Studiu de 

oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii, precum și 

documentația de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public rutier de 

persoane prin curse regulate în județul Olt, pentru perioada 2022-2028” întocmită de către S.C. Sigma 

Mobility Engineering; 

- prevederile art. 2 lit. i) 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 și 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 2 lit. e),  art. 8 alin. (3) lit. d), d1 și i), art. 22 alin.(2) lit. b), alin.  (3) – (4), art. 

29 alin. (1), alin. (4)-(7), alin. (8) lit. b), alin. (9) – (11), alin. (13) și  art. 32 alin. (2) din Legea nr. 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art. 1 alin. (3), alin. (4), alin. (7), art. 3 , art. 4 alin. (1) , art. 16 alin. (1), art. 17 – 

19, art. 21 alin. (1) lit. b), alin. (2) – (4), art. 23 - 24 și art. 26 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor 

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

ulterioare; 

- prevederile art. 82 alin. (1) lit. a) și art. 84 - 88 din  Legea nr. 99/2016 privind achizițiile 

sectoriale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 66 alin. (1) și alin. (2) 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 
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naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile  art. 3 și art. 4. II. pct. 2 lit. a), art. 35 alin. (1) lit. a) și art. 37 din Ordonanța 

Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 22 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile 

sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 972/2007 al ministrului transporturilor pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini- cadru al 

serviciilor de transport public local; 

- prevederile Ordinului comun nr. 131/1401/2019 al Președintelui Autorității Naționale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și al Președintelui Agenției Naționale 

pentru Achiziții Publice privind documentele standard și contractul - cadru care vor fi utilizate în cadrul 

procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-

teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie; 

- prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) din  Legea  nr. 52/2003 privind transparența decizională 

în administrația publică, republicată, 

 

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) și f) și alin. (5) lit. m), art. 182 alin. (1) și alin. (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. 1. Se aprobă Studiul 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, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă atribuirea în gestiune delegată a serviciului public de transport județean de 

persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ – Teritoriale  

Județul Olt. 

Art. 3. Se aprobă Regulamentul serviciului public de transport județean de persoane prin curse 

regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ – Teritoriale Județul Olt, conform 

anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se aprobă Programul de transport județean pentru rețeaua de trasee din județul Olt pentru 

perioada 01.01.2022 – 31.12.2028, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

Art. 5. Se aprobă stațiile din Programul de transport județean pentru rețeaua de trasee din județul 

Olt, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre. 

Art. 6. Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului public de transport județean de persoane prin 

curse regulate, în aria teritorială de competență a Unității Administrativ - Teritoriale Județul Olt, conform 

anexei nr. 5 la prezenta hotărâre. 

Art. 7. Se aprobă modelul de Contract 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, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre. 

Art. 8. Se aprobă Programele (graficele) de circulație pentru fiecare traseu din Programul de 

transport județean pentru rețeaua de trasee din județul Olt, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.  

Art. 9. Se aproba Instrucțiunile către ofertanți, precum și Formularele tipizate și documentele 

necesare prezentării ofertelor, conform anexelor nr. 8.1 și 8.2 la prezenta hotărâre. 

Art. 10. Se aprobă Criteriile de calificare și selecție a ofertelor, conform anexei nr. 9  la prezenta 

hotărâre. 

Art. 11. Se aprobă criteriul de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, conform anexei 

nr.10 la prezenta hotărâre. 



3 
 

Art. 12. (1). Se aprobă valoarea totală estimată 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, în sumă de 274.233.678,76 lei fără TVA, pe o durată de 7 ani 

(2022-2028), conform anexei nr. 11 la prezenta hotărâre, valoare ce reprezintă suma valorilor loturilor 

corespunzătoare grupelor de trasee. 

(2) Atribuirea 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 se realizează pe loturi, fiecărui lot corespunzându-i o grupă de trasee din programul de 

transport menționat la art. 4, a căror valoare estimată este prezentată, de asemenea, în anexa nr. 11 

la prezenta hotărâre. 

Art. 13. Prevederile prezentei hotărâri sunt aplicabile Programului de transport județean 

menționat la art. 4, în baza căruia se va desfășura serviciul public de transport de persoane prin curse 

regulate pe traseele județene începând cu data de 1 ianuarie 2022.  

Art. 14. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt să aprobe, în numele și pe 

seama Consiliului Județean Olt, modificarea modelului de contract având ca obiect delegarea gestiunii 

serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență 

a Unității Administrativ - Teritoriale - Județul Olt, ca urmare a măsurilor de remediere confirmate prin 

decizii ale Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor, de instanțele judecătorești sau a altor 

măsuri justificate care se impun pe parcursul procedurii de delegare-licitație deschisă.  

Art. 15. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt să semneze, după atribuire, 

contractele de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane, prin curse 

regulate, actele adiționale ce se vor încheia la acestea, licențele de traseu, precum și celelalte 

documente necesare efectuării serviciilor. 

Art. 16. Anexele nr. 1-11  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 17. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Tehnice și Investiții, Serviciului Administrarea 

Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și 

Autoritatea Județeană de Transport, Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Juridic – 

Contencios, Serviciului Achiziții, Licitații, Contractări din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și 

Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 

INIȚIATOR 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

Marius OPRESCU 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Avizat, 

                                                                                                  Secretar General al Județului 

                                                                                                        Marinela – Elena ILIE 
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REFERAT DE APROBARE 
 
la proiectul de hotărâre 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 
 
 

Prin Proiectul de hotărâre se propune 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 

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice 
de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările si 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. 
Serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate face parte din sfera 
serviciilor comunitare de utilități publice, aflat sub reglementarea, conducerea, monitorizarea 
și controlul autorității administrației publice județene, având aria de deservire teritoriul 
administrativ al județului Olt. 
Efectuarea serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate trebuie să 
asigure: 

- satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populației și operatorilor economici 
pe teritoriul județului Olt; 

- creșterea nivelului de calitate al serviciului și de confort al utilizatorilor; 
- accesul la serviciile de transport public județean; 
- informarea publicului călător; 
- executarea transportului public județean de persoane prin curse regulate în condiții de 

continuitate, regularitate, siguranță și confort; 
- corelarea capacității de transport cu cererea de transport existentă; 
- stimularea cetățenilor pentru utilizarea transportului public județean prin creșterea 

continuă a atractivității față de acest tip de transport. 
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Serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate este serviciul ce 
îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

• se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit 
și licențiat conform prevederilor art. 3 pct. 27 din Ordonanța  Guvernului  nr. 27/2011 privind 
transporturile rutiere, cu modificările si completările ulterioare; 

• se efectuează numai între localitățile județului Olt, fără a depăși limitele administrativ- 
teritoriale ale acestuia; 

• se execută pe rute și cu programe de circulație prestabilite de autoritatea publică 
județeană; 

• se efectuează de către operatorii de transport rutier cu mijloace de transport în comun, 
respectiv cu autobuze, deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, 
înmatriculate în județul Olt; 

• persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, 
denumite stații sau autogări, după caz; 

• pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier percepe un tarif de 
transport pe bază de legitimații de călătorie eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de 
prevederile art. 41 alin. (1), (2) si (3) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind 
transporturile rutiere, cu modificările si completările ulterioare; 

• autoritățile județene competente exercită competențe exclusive cu privire la acordarea 
licențelor de traseu operatorilor care prestează transportul rutier de călători cu autobuze în aria 
teritorială de competență a acestora și de reglementare la nivel județene a serviciilor publice 
de transport călători; 

• autoritatea administrației publice județene contractează obligații de serviciu 
public. Contractele de servicii publice nu presupun în mod obligatoriu acordarea de 
compensații. 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 92/2007, cu modificările 
si completările ulterioare, consiliile județene au atribuții privind încheierea contractelor de 
delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane. 
Potrivit prevederilor art. 21 alin. (1)-(2) din același act normativ, serviciile publice de transport 
local și județean se pot administra prin atribuirea acestora în următoarele modalități: 

- gestiune directă; 
- gestiune delegată; 
Alegerea modalității de atribuire a serviciilor publice de transport local și județean se 

face, în condițiile legii nr.92/2007, precum și ale Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, prin hotărâre adoptată de consiliile locale, de consiliile județene ori 
de Consiliul General al Municipiului București sau de adunarea generală din cadrul asociațiilor 
de dezvoltare intercomunitară ori al altei forme de asociere între unitățile administrativ-
teritoriale, după caz. 

La art. 8 alin. (3) litera d) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  în exercitarea competențelor și 
atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale 
administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități 
publice și adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalității de gestiune a serviciilor de utilități 
publice și darea în administrare sau, după caz, punerea la dispoziție a sistemelor de utilități 
publice destinate furnizării/prestării acestora. 
In conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3) din actul normativ mai sus menționat, modalitatea 
de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative 
ale unităților administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura 
și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele 
actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și 
complexitatea sistemelor de utilități publice și  se aprobă prin hotărâre de către consiliul local 
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sau consiliul  județean. 
În acest sens s-a încheiat contractul nr. 16 din 25.02.2021 cu firma SC SIGMA 

MOBILITY ENGINEERING SRL având ca obiect întocmirea unui Studiu de Oportunitate prin 
care s-a stabilit că soluția optimă pentru desfășurarea serviciului public privind transportul 
județean de persoane prin curse regulate la nivelul județului Olt, este gestiunea delegată, fiind 
elaborată și documentația de atribuire a contractului respectiv. 

Articolul 2 lit. e) din același act normativ definește delegarea gestiunii unui serviciu de 
utilități publice ca fiind ”acțiunea prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau 
mai multor operatori, în condițiile prezentei legi, furnizarea/prestarea unui serviciu ori a unei 
activități din sfera serviciilor de utilități publice a cărui/cărei răspundere o are.” 

Gestiunea directă presupune asumarea nemijlocită de către autoritatea publică 
județeană a sarcinilor și responsabilităților cu privire la înființarea, organizarea, finanțarea, 
coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea și asigurarea funcționării serviciului 
public. 

Gestiunea delegată presupune transferul din partea autorităților administrației publice 
județene, în baza unui contract de delegare a gestiunii unuia sau mai multor operatori cu statut 
de societăți comerciale cu capital public, privat sau mixt, sarcinile si responsabilitățile proprii 
cu privire la prestarea, exploatarea și administrarea serviciului public. 
Întrucât Consiliul Județean Olt nu are în structurile proprii sau în subordine operatori de 
transport rutier deținători de licențe comunitare de transport persoane precum și sistemul de 
organizare necesar (spații de parcare, ateliere de reparații și întreținere, personal de 
specialitate autorizat, parc de vehicule de transport persoane prin curse regulate, conducători 
auto, personal auxiliar și fonduri pentru a asigura cheltuieli de funcționare, etc.), este evident 
că nu poate gestiona în mod direct serviciul public de transport județean, fiind necesară 
atribuirea printr-o procedură competitivă și nediscriminatorie a contractelor care au ca obiect 
servicii regulate pentru transportul de persoane la nivel județean. 

Contractul care are obiect servicii pentru transportul persoanelor realizat cu autobuzul 
la nivel județean este un contract sectorial de servicii iar modalitatea de atribuire este 
gestiunea delegată. 

În cazul gestiunii delegate, conform prevederilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilități 
publice poate lua forma unui contract de achiziție publică de servicii pentru transportul 
persoanelor la nivel județean, contract care presupune transferul din partea autorităților 
administrației publice județene, unuia sau mai multor operatori cu statut de societăți 
comerciale, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la prestarea, exploatarea și 
administrarea serviciului public. 

În ceea ce privește elementele contractului sectorial de servicii, acestea sunt prevăzute 
în Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane, prevăzut 
în anexa nr. 2 la Ordinul comun nr 131/1401/2019 al Președintelui Autorității Naționale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și al Președintelui Agenției 
Naționale pentru Achiziții Publice. 

Județul Olt nu va pune la dispoziția Operatorului bunuri din domeniul public sau privat 
al județului Olt  încadrabile în categoria bunurilor de retur, în consecință Operatorul nu va fi 
ținut la plata vreunei redevențe pe durata derulării Contractului. 

Studiul de oportunitate întocmit de către S.C. Sigma Mobility Engineering propune 
Consiliului Județean Olt aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului public de 
transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității 
Administrativ–Teritoriale Județul Olt potrivit legislației care reglementează achizițiile sectoriale, 
respectiv Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului - cadru din 
Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea  Guvernului  nr. 
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394/2016, cu modificările și completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de 

transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările 
ulterioare, consiliile județene au ca atribuții stabilirea traseelor principale și secundare și a 
programelor de transport privind serviciul public de transport de persoane prin curse regulate 
și atribuirea acestora odată cu atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu 
prevederile prezentei legi. Programele de transport pot fi stabilite și în baza unui studiu de 
mobilitate. 

Programul de transport județean pentru rețeaua de trasee din județul Olt, ale cărui 
prevederi sunt aplicabile începând cu data de 1 ianuarie 2022, propus spre aprobare, are 
principalele date de exploatare: 

- nr. trasee: 85 de trasee, structurate în 11 grupe; 
- lungimea totală a traseelor (dus/întors): 6.655,52 km (3.327,76 km/sens); 
- kilometri comerciali planificați: 11.538.726,10 km/an; 
- număr mijloace de transport : 130; 
- 4 autogări, ținând cont de numărul de 130 mijloace de transport în comun. 
Programele de circulație variază în funcție de traseu, dar sunt situate în general între 

orele 5:00 - 24:00. 
Operatorul de transport are obligația să acorde elevilor facilitățile prevăzute în legislația 

în vigoare la nivel național. 
În conformitate cu prevederile art. 231 alin. (1) și (2) și alin (5) din Legea nr. 92/2007 a 

serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ - teritoriale, cu modificările și 
completările ulterioare, documentația de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de transport călători se întocmește de autoritatea de transport și se aprobă 
prin hotărâre a autorității locale competente . 

Documentația de atribuire include, în mod obligatoriu, următoarele: 
- formularele tipizate, care să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei și a 

documentelor care o însoțesc; 
- programul de transport; 
- criteriile de calificare și selecție a ofertelor; 
- criteriul de atribuire a contractului; 
- modelul de contract de delegare a gestiunii serviciului; 
- valoarea estimată a contractului. 
În cadrul documentației, criteriile de calificare și selecție menționate la alin. (2) lit. c) ale 

prevederilor anterior menționate, sunt cele prevăzute de Legea nr. 99/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

În cazul serviciilor publice de transport rutier de călători efectuate cu autobuze, factorii 
de evaluare a ofertelor utilizați în aplicarea criteriului de atribuire, în condițiile legii, sunt: 
          - vechimea medie a parcului de autobuze; 
          - clasificarea autobuzelor; 
          - nivelul tarifului; 
          - dotarea cu instalație de aer condiționat; 
          - capacitatea de transport; 
          - norma de poluare a autobuzului; 
          - utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt definiți în Legea nr. 34/2017 privind 
instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi. 

Prevederile mai sus menționate au fost transpuse în cadrul documentației întocmite și 
care este supusă spre aprobare Consiliului Județean Olt. 

Regulamentul serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate 
în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt, precum şi 
Caietul de sarcini al serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, 
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în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt au fost întocmite 
cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 972/2007 al ministrului transporturilor pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de 
sarcini-cadru al serviciilor de transport public local. Conform art. 42 din Regulamentul cadru, 
regulamentul serviciului public de transport județean se aprobă de către consiliul județean. 

Valoarea estimată 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, în sumă de 274.233.678,76 lei fără TVA, pe o durată 
de 7 ani (2022-2028), a fost stabilită pe baza tarifului mediu lei/km x numărul de kilometri 
aferenți fiecărui traseu în parte, fiind estimat având la bază structura elementelor de cheltuieli 
prevăzute în anexa nr. 2 la 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 Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 
de Utilități Publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Atribuirea contractului mai sus menționat se va realiza pe 11 loturi corespunzătoare 
traseelor din programul de transport județean, a căror valoare estimată este prezentată în 
anexa nr. 11 la proiectul de hotărâre. 

După aprobarea de către Consiliul Județean Olt a documentației de atribuire a 
Contractului de delegare a serviciului public de transport județean de persoane prin curse 
regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt, 
aceasta va fi transmisă în Sistemul Electronic de Achiziții Publice-SEAP/SICAP pentru 
derularea procedurii  de atribuire a contractului. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, este necesară aprobarea de către Consiliul 
Județean Olt a proiectului de hotărâre 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. 

 
Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile prevăzute de lege, motiv pentru care  

propun aprobarea acestuia în forma prezentată. 
 
 
 

INIȚIATOR 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

Marius OPRESCU 



 

1 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT                                                              
Direcția Tehnică și Investiții 
Direcția Economică, Buget-Finanțe 
Serviciul Achiziții, Licitații, Contractări 
Serviciul Juridic-Contencios 
Nr. 6310/16.06.2021 
                                                            
             AVIZAT 

 
       Vicepreședinte                       Vicepreședinte         Secretarul General al Județului 
    Virgil DELUREANU                Ionuț-Cătălin IVAN             Marinela-Elena ILIE 

 
 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre 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 şi 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 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice 
de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările si 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. 

Serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate face parte din 
sfera serviciilor comunitare de utilități publice, aflat sub reglementarea, conducerea, 
monitorizarea și controlul autorității administrației publice județene, având aria de deservire 
teritoriul administrativ al județului Olt. 

Efectuarea serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate 
trebuie să asigure: 

- satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populației și operatorilor 
economici pe teritoriul județului Olt; 

- creșterea nivelului de calitate al serviciului și de confort al utilizatorilor; 
- accesul la serviciile de transport public județean; 
- informarea publicului călător; 
- executarea transportului public județean de persoane prin curse regulate în condiții 

de continuitate, regularitate, siguranță și confort; 
- corelarea capacității de transport cu cererea de transport existentă; 
- stimularea cetățenilor pentru utilizarea transportului public județean prin creșterea 

continuă a atractivității față de acest tip de transport. 
Serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate este serviciul ce 

îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 
• se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este 



 

2 

 

definit și licențiat conform prevederilor art. 3 pct. 27 din Ordonanța  Guvernului  nr. 27/2011 
privind transporturile rutiere, cu modificările si completările ulterioare; 

• se efectuează numai între localitățile județului Olt, fără a depăși limitele 
administrativ- teritoriale ale acestuia; 

• se execută pe rute și cu programe de circulație prestabilite de autoritatea publică 
județeană; 

• se efectuează de către operatorii de transport rutier cu mijloace de transport în 
comun, respectiv cu autobuze, deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, 
înmatriculate în județul Olt; 

• persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, 
denumite stații sau autogări, după caz; 

• pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier percepe un tarif de 
transport pe bază de legitimații de călătorie eliberate anticipat, al căror regim este stabilit 
de prevederile art. 41 alin. (1), (2) si (3) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind 
transporturile rutiere, cu modificările si completările ulterioare; 

• autoritățile județene competente exercită competențe exclusive cu privire la 
acordarea licențelor de traseu operatorilor care prestează transportul rutier de călători cu 
autobuze în aria teritorială de competență a acestora și de reglementare la nivel județean 
a serviciilor publice de transport călători; 

• autoritatea administrației publice județene contractează obligații de serviciu public. 
Contractele de servicii publice nu presupun în mod obligatoriu acordarea de compensații. 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 92/2007, cu 
modificările si completările ulterioare, consiliile județene au atribuții privind încheierea 
contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane. 

Potrivit prevederilor art. 21 alin. (1)-(2) din același act normativ, serviciile publice de 
transport local și județean se pot administra prin atribuirea acestora în următoarele 
modalități: 

- gestiune directă; 
- gestiune delegată; 

Alegerea modalității de atribuire a serviciilor publice de transport local și județean 
se face, în condițiile legii nr.92/2007, precum și ale Legii nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, prin hotărâre adoptată de consiliile locale, de 
consiliile județene ori de Consiliul General al Municipiului București sau de adunarea 
generală din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ori al altei forme de 
asociere între unitățile administrativ-teritoriale, după caz. 

La art. 8 alin. (3) litera d) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  în exercitarea competențelor 
și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale 
administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități 
publice și adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalității de gestiune a serviciilor de 
utilități publice și darea în administrare sau, după caz, punerea la dispoziție a sistemelor de 
utilități publice destinate furnizării/prestării acestora. 

In conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3) din actul normativ mai sus menționat, 
modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale 
autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de 
oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui 
mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităților 
administrativ- teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități 
publice și  se aprobă prin hotărâre de către consiliul local sau consiliul  județean. 

  În acest sens s-a încheiat contractul nr. 16 din 25.02.2021 cu firma SC SIGMA 
MOBILITY ENGINEERING SRL având ca obiect întocmirea unui Studiu de Oportunitate 
prin care s-a stabilit că soluția optimă pentru desfășurarea serviciului public privind 
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transportul județean de persoane prin curse regulate la nivelul județului Olt, este gestiunea 
delegată, fiind elaborată și documentația de atribuire a contractului respectiv. 

Articolul 2 lit. e) din același act normativ definește delegarea gestiunii unui serviciu de 
utilități publice ca fiind ”acțiunea prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia 
sau mai multor operatori, în condițiile prezentei legi, furnizarea/prestarea unui serviciu ori a 
unei activități din sfera serviciilor de utilități publice a cărui/cărei răspundere o are.” 

Gestiunea directă presupune asumarea nemijlocită de către autoritatea publică 
județeană a sarcinilor și responsabilităților cu privire la înființarea, organizarea, finanțarea, 
coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea și asigurarea funcționării serviciului 
public. 

Gestiunea delegată presupune transferul din partea autorităților administrației publice 
județene, în baza unui contract de delegare a gestiunii unuia sau mai multor operatori cu 
statut de societăți comerciale cu capital public, privat sau mixt, sarcinile si responsabilitățile 
proprii cu privire la prestarea, exploatarea și administrarea serviciului public. 

Întrucât Consiliul Județean Olt nu are în structurile proprii sau în subordine operatori de 
transport rutier deținători de licențe comunitare de transport persoane precum și sistemul 
de organizare necesar (spații de parcare, ateliere de reparații și întreținere, personal de 
specialitate autorizat, parc de vehicule de transport persoane prin curse regulate, 
conducători auto, personal auxiliar și fonduri pentru a asigura cheltuieli de funcționare, etc.), 
este evident că nu poate gestiona în mod direct serviciul public de transport județean, fiind 
necesară atribuirea printr-o procedură competitivă și nediscriminatorie a contractelor care 
au ca obiect servicii regulate pentru transportul de persoane la nivel județean. 

Contractul care are obiect servicii pentru transportul persoanelor realizat cu autobuzul 
la nivel județean este un contract sectorial de servicii iar modalitatea de atribuire este 
gestiunea delegată. 

În cazul gestiunii delegate, conform prevederilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilități 
publice poate lua forma unui contract de achiziție publică de servicii pentru transportul 
persoanelor la nivel județean, contract care presupune transferul din partea autorităților 
administrației publice județene, unuia sau mai multor operatori cu statut de societăți 
comerciale, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la prestarea, exploatarea şi 
administrarea serviciului public. 

  În ceea ce privește elementele contractului sectorial de servicii, acestea sunt prevăzute 
în Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane, 
prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul comun nr 131/1401/2019 al Președintelui Autorității 
Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și al 
Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice . 

Județul Olt nu va pune la dispoziția Operatorului bunuri din domeniul public sau privat al 
județului Olt  încadrabile în categoria bunurilor de retur, în consecință Operatorul nu va fi 
ținut la plata vreunei redevențe pe durata derulării Contractului. 

Studiul de oportunitate întocmit de către S.C. Sigma Mobility Engineering propune 
Consiliului Județean Olt aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului public de 
transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a 
Unității Administrativ – Teritoriale Județul Olt potrivit legislației care reglementează 
achizițiile sectoriale, respectiv Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare 
și Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
sectorial/acordului - cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin 
Hotărârea  Guvernului  nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de 
transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările 
ulterioare, consiliile județene au ca atribuții stabilirea traseelor principale și secundare și a 
programelor de transport privind serviciul public de transport de persoane prin curse 
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regulate și atribuirea acestora odată cu atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate 
cu prevederile prezentei legi. Programele de transport pot fi stabilite și în baza unui studiu 
de mobilitate. 

Programul de transport județean pentru rețeaua de trasee din județul Olt, ale cărui 
prevederi sunt aplicabile începând cu data de 1 ianuarie 2022, propus spre aprobare, are 
principalele date de exploatare: 

- nr. trasee: 85 de trasee, structurate în 11 grupe; 
- lungimea totală a traseelor (dus/întors): 6.655,52 km (3.327,76 km/sens); 
- kilometri comerciali planificați: 11.538.726,10 km/an; 
- număr mijloace de transport : 130; 
- 4 autogări, ținând cont de numărul de 130 mijloace de transport în comun. 
Programele de circulație variază în funcție de traseu, dar sunt situate în general între 

orele 5:00 - 24:00. 
Operatorul de transport are obligația să transporte gratuit elevii, în condițiile prevederilor 

legislative în vigoare la nivel național. 
În conformitate cu prevederile art. 231 alin. (1) și (2) și alin (5) din Legea nr. 92/2007 a 

serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ - teritoriale, cu modificările 
și completările ulterioare, documentația de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de transport călători se întocmește de autoritatea de transport și se 
aprobă prin hotărâre a autorității locale competente . 

Documentația de atribuire include, în mod obligatoriu, următoarele: 
- formularele tipizate, care să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei și a 

documentelor care o însoțesc; 
- programul de transport; 
- criteriile de calificare și selecție a ofertelor; 
- criteriul de atribuire a contractului; 
- modelul de contract de delegare a gestiunii serviciului; 
- valoarea estimată a contractului. 

În cadrul documentației, criteriile de calificare și selecție menționate la alin. (2) lit. c) ale 
prevederilor anterior menționate, sunt cele prevăzute de Legea nr. 99/2016, cu modificările 
și completările ulterioare. 

În cazul serviciilor publice de transport rutier de călători efectuate cu autobuze, factorii 
de evaluare a ofertelor utilizați în aplicarea criteriului de atribuire, în condițiile legii, sunt: 

          - vechimea medie a parcului de autobuze; 
          - clasificarea autobuzelor; 
          - nivelul tarifului; 
          - dotarea cu instalație de aer condiționat; 
          - capacitatea de transport; 
          - norma de poluare a autobuzului; 
          - utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt definiți în Legea nr. 34/2017 

privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi. 
Prevederile mai sus menționate au fost transpuse în cadrul documentației întocmite și 

care este supusă spre aprobare Consiliului Județean Olt. 
Regulamentul serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate 

în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt, precum și 
Caietul de sarcini al serviciului public de transport județean de persoane prin curse 
regulate, în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt au 
fost întocmite cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 972/2007 al ministrului 
transporturilor pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului 
public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local. Conform 
art. 42 din Regulamentul cadru, regulamentul serviciului public de transport județean se 
aprobă de către consiliul județean. 
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Valoarea estimată 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, în sumă de 274.233.678,76 lei fără TVA, pe o durată 
de 7 ani (2022-2028), a fost stabilită pe baza tarifului mediu lei/km x numărul de kilometri 
aferenți fiecărui traseu în parte, fiind estimat având la bază structura elementelor de 
cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2 la Normele-cadru privind stabilirea, ajustarea şi 
modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane, 
aprobate prin Ordinul nr. 272/2007 al Președintelui Autorității Naționale de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Atribuirea contractului mai sus menționat se va realiza pe 11 loturi corespunzătoare 
traseelor din programul de transport județean, a căror valoare estimată este prezentată în 
anexa nr. 11 la proiectul de hotărâre. 

După aprobarea de către Consiliul Județean Olt a documentației de atribuire a 
Contractului de delegare a serviciului public de transport județean de persoane prin curse 
regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt, 
aceasta va fi transmisă în Sistemul Electronic de Achiziții Publice-SEAP/SICAP pentru 
derularea procedurii  de atribuire a contractului. 
     Având în vedere cele prezentate mai sus, este necesară aprobarea de către 
Consiliul Județean Olt a proiectului de hotărâre 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. 
       Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile prevăzute de lege, motiv pentru care 
se propune aprobarea acestuia în forma prezentată. 
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