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PROIECT  
Nr. 199/28.12.2022 

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; 
➢ 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; 
➢ 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; 
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➢ 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. 

 



3 

 

          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. 
          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. 
  
 

              INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

                                             Marius OPRESCU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        AVIZAT 

  Secretar General al Județului 
                                                      Marinela Elena ILIE   
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                                       REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind reglementarea unor măsuri în domeniul 
transportului public județean de persoane prin curse regulate, în județul 
Olt  
 
 
 
         Proiectul de hotărâre propune reglementarea unor măsuri în domeniul 
transportului public județean de persoane prin curse regulate, în județul Olt. 
         Serviciul public județean de transport cuprinde totalitatea acțiunilor și 
activităților de utilitate publică și de interes economic și social general 
desfășurate la nivelul unității administrativ-teritoriale, sub controlul, 
conducerea sau coordonarea autorității administrației publice locale, în 
scopul asigurării transportului public județean de persoane. 
         Acesta este reglementat de Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de 
transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și 
completările ulterioare, iar conform prevederilor acestei legi serviciile de 
transport public județean de persoane prin curse regulate se pot administra 
prin atribuirea acestora în gestiune directă sau în gestiune delegată. 
         Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 151/29.11.2012, cu 
modificările și completările ulterioare, a fost aprobat Programul de transport 
rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru județul Olt, 
în perioada 01.05.2013-30.06.2019, precum și stațiile publice aferente 
transportului public județean de persoane prin curse regulate, în județul Olt. 
         La data de 14.05.2020 a intrat în vigoare 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, cu 
modificările și completările ulterioare. 
         Conform prevederilor art. 66 alin. (1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 70/2020, transportul rutier județean de persoane prin curse 
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regulate se desfășoară, până la data de 31.12.2021, în baza programelor de 
transport județene și a licențelor aflate în vigoare la data publicării în Monitorul 
Oficial al României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative în domeniul transportului de persoane.  
         Astfel, în baza prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilități 
publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările si completările ulterioare, a 
Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-
teritoriale     nr. 92/2007, cu modificările si completările ulterioare, a Ordinului 
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, precum si în baza prevederilor 
cap. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu modificările și 
completările ulterioare, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
153/26.11.2020. 

Prin hotărârea susmenționată a fost aprobată desfășurarea 
transportului rutier județean de persoane prin curse regulate, până la data de 
31 decembrie 2021, 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 Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 70/2020, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr.179/2020, cu modificările și completările ulterioare. 
        De asemenea, prin aceeași hotărâre au mai fost aprobate: 
- prelungirea de drept a valabilității 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, actualizat prin 
Hotărârile Consiliului Județean Olt nr. 156/16.10.2014 și nr. 20/23.02.2017, 
până la data de 31.12.2021, conform prevederilor art. 66 alin. (1) din 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.179/2020, completată prin Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 162/2020; 
- Regulamentul pentru efectuarea transportului public județean de persoane 
prin curse regulate, în județul Olt, cu valabilitate până la data de 31.12.2021, 
înscris în Anexa nr.1 la hotărâre; 
- Caietul de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin 
curse regulate, în județul Olt, cu valabilitate până la data de 31.12.2021, 
înscris în Anexa nr. 2 la hotărâre; 
- încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a 
județului Olt, cu valabilitate până la data de 31.12.2021, cu operatorii de 
transport prevăzuți în Anexa nr. 3, pe baza contractului-cadru înscris în 
Anexa nr. 4 la hotărâre. 
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         Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 170/26.11.2020 s-a aprobat 
încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a 
județului Olt, cu operatorii de transport rutier de persoane prevăzuți în anexa 
la această hotărâre, pe baza contractului-cadru înscris în Anexa nr. 4 la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 153/26.11.2020, precum și eliberarea 
licențelor de traseu  pentru acești operatori de transport rutier de persoane. 
        În vederea punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind 
serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători si de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, cu 
modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Legii        
nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile 
administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 
99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, 
Consiliul Județean Olt a întreprins următoarele demersuri: 
       1. În data de 22.06.2020 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a fost 
publicat Anunțul de informare prealabilă nr. 2020/S119-290553 privind 
delegarea serviciului de transport public județean de persoane la nivelul 
județului Olt, transmis de Județul Olt în temeiul prevederilor Regulamentului 
(CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 
octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de 
călători si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 si nr. 1.107/70 
ale Consiliului, cu modificările si completările ulterioare; 
        2. În data de 06.07.2020 a fost publicată erata 2020/S128-314716 
referitoare la modificări sau informații suplimentare. 
        3. Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 127/26.08.2021, 
modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
195/22.12.2021, au fost aprobate printre altele: Studiul de oportunitate în 
vederea stabilirii modalității de atribuire a serviciului public de transport 
județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competentă a 
Unității Administrativ - Teritoriale Județul Olt, atribuirea în gestiune delegată 
a serviciului public de transport județean prin curse regulate în aria de 
competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt, Programul de 
transport județean pentru rețeaua de trasee din județul Olt pentru perioada 
01.01.2022-31.12.2028, Caietul de sarcini și modelul de Contract de delegare 
a gestiunii serviciului public de transport județean prin curse regulate în aria 
de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Olt, criteriile de 
calificare și selecție a ofertelor, criteriul de atribuire a contractului de delegare 
a gestiunii, precum și valoarea totală estimată a contractului de delegare a 
gestiunii. 

În data de 22.12.2022 a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr. 198 prin care a fost modificată Hotărârea Consiliului Județean Olt       
nr. 153/26.11.2020 în sensul prelungirii valabilității Programului de transport 
public județean de persoane prin curse regulate în județul Olt, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 151/29.11.2012 și actualizat prin 
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Hotărârile Consiliului Județean Olt nr. 156/16.10.2014 și nr. 20/23.02.2017, a 
contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate, în județul Olt, în vigoare, a Regulamentului 
pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse 
regulate, precum și a Caietului de sarcini al serviciului de transport public 
județean de persoane prin curse regulate, în județul Olt, în temeiul 
prevederilor art.LI alin.(1)-(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
130/2021, până la finalizarea procedurii pentru încheierea contractelor de 
servicii publice de transport rutier de persoane potrivit Regulamentului (CE) 
nr. 1.370/2007, dar nu mai târziu de data de 31.12.2022.  
 Menționăm că procedura de achiziție publică pentru atribuirea 
contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de 
persoane prin curse regulate, în județul Olt a fost inițiată prin publicarea în 
SEAP a documentației de atribuire nr. DF1135622 la data de 17.01.2022. 
 După perioada legală de 35 zile, stabilită conform prevederilor Legii    
nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările 
ulterioare, a fost publicat în SEAP Anunțul de participare nr. CN1038614 din 
20.01.2022, transmis pentru publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
- Servicii de transport rutier public.  

Conform acestui anunț termenul limită pentru depunerea ofertelor în 
vederea participării la licitația pentru atribuirea contractelor de delegare a 
gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse 
regulate, în județul Olt era 28.02.2022.  

Ulterior, a fost publicată în SEAP o erată de prelungire a termenului 
limită pentru depunerea ofertelor, conform căreia acesta a fost prelungit până 
la data de 15.03.2022. 

Procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractelor de 
delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin 
curse regulate, în județul Olt a fost împărțită pe grupe de trasee (loturi) având 
în vedere obiectul achiziției publice și în conformitate cu caietului de sarcini 
al procedurii de achiziție. 

Au fost depuse pentru cele 11 grupe de trasee (loturi) un număr de 13 
oferte, care au acoperit toate traseele scoase la licitație. 

Procedura de achiziție publică a fost verificată de ANAP în ceea ce 
privește documentația de atribuire. 

Comisia de evaluare a ofertelor constituită prin dispoziție a 
Președintelui Consiliului Județean Olt a parcurs prima etapă a procedurii de 
evaluare, respectiv analiza și verificarea garanțiilor de participare depuse de 
ofertanți, a informațiilor din formularul DUAE și a cerințelor de calificare 
minimale prevăzute în documentația de atribuire. 

În cadrul etapei de evaluare menționată mai sus au fost solicitate 
clarificări ofertanților înainte și după transmiterea Avizului conform condiționat 
nr. 24006/11308/20.05.2022 emis de către Agenția Națională pentru Achiziții 
Publice - Direcția Generală Control Ex-Ante, Coordonare Metodologică și 
Supervizare Sistem. 
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După finalizarea acestei etape și în urma verificărilor efectuate de către 
Agenția Națională pentru Achiziții Publice comisia de evaluare a ofertelor 
depuse în cadrul procedurii de achiziție publică a trecut la etapa de evaluare 
a propunerilor tehnice prezentate de ofertanții implicați în procedura de 
achiziție.  

Și în cadrul acestei etape de evaluare comisia a transmis ofertanților 
numeroase solicitări de clarificări. 

După finalizarea etapei de evaluare a propunerilor tehnice ale 
ofertanților a fost întocmit procesul verbal de evaluare tehnică care a fost 
transmis spre verificare către Agenția Națională pentru Achiziții Publice.  

În urma Avizului conform condiționat nr. 24006/23612/06.10.2022 primit 
de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice - Direcția Generală Control 
Ex-Ante, Coordonare Metodologică și Supervizare Sistem comisia de 
evaluare a procedat la transmiterea altor solicitări de clarificări către ofertanți. 
        Având în vedere cele prezentate se poate observa că Procedura de 
achiziție publică pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii 
serviciului public de transport persoane prin curse regulate, în județul Olt în 
baza noului program de transport, este în plină desfășurare, fiind în etapa de 
evaluare a propunerilor financiare, și nu poate să fie finalizată până la data 
de 31.12.2022. 

În prezent activitatea de transport județean de persoane prin curse 
regulate în județul Olt se desfășoară în baza Programului de transport 
județean de persoane prin curse regulate în județul Olt, valabil până la data 
de 31.12.2022, a contractelor de delegare a gestiunii, precum și a actelor 
adiționale la aceste contracte încheiate cu operatorii de transport, cu 
valabilitate până la data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor 
de servicii publice potrivit Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, dar nu mai 
târziu de data de 31.12.2022.  
         Având în vedere că la data de 31.12.2022 expiră valabilitatea 
Programului de transport public de persoane prin curse regulate în județul 
Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 151/29.11.2012, 
actualizat prin Hotărârile Consiliului Județean Olt nr. 156/16.10.2014 și          
nr. 20/23.02.2017, și prelungit de drept până la data de 31.12.2022, precum 
și a contractelor de delegare încheiate în baza acestuia, iar până la această 
dată nu va putea fi finalizată procedura de achiziție pentru atribuirea 
contractelor de delegare în baza noului Program de transport public, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 127/26.08.2021, modificat și 
completat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 195/22.12.2021, 
serviciul public de transport persoane prin curse regulate în județul Olt va fi 
grav perturbat, fapt ce impune aplicarea prevederilor art. 5 alin.(5) din 
Regulamentul nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 
23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de 
călători si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si nr. 1107/70 
ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare.  
         Conform prevederilor art. 5 alin.(5) din Regulamentul nr. 1370/2007 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007, cu 
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modificările și completările ulterioare, 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. Atribuirea sau prelungirea unui contract 
de servicii publice prin măsuri de urgență, sau impunerea unui astfel de 
contract nu poate depăși doi ani.  
         Potrivit dispozițiilor art. 7 din Legea serviciilor comunitare de utilități 
publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
Consiliul Județean Olt are obligația asigurării continuității serviciului public de 
transport persoane prin curse regulate în județul Olt, aceasta fiind una din 
cerințele fundamentale ale activității de organizare și funcționare a serviciilor 
de utilități publice, iar potrivit  prevederilor art. 20 alin. (6) din Legea serviciilor 
publice de transport persoane în unitățile administrativ–teritoriale nr. 92/2007, 
cu modificările și completările ulterioare: ,,Autoritățile administrației publice 
locale, județene, asociațiile de dezvoltare intercomunitară și alte forme de 
asociere între unitățile administrativ-teritoriale, în baza mandatului primit, sunt 
autorități de reglementare locale în domeniul serviciului public de transport 
local și județean și prin autoritățile de autorizare își exercită față de toți 
operatorii de transport și transportatorii autorizați, indiferent de modalitatea 
de gestiune adoptată, forma de proprietate sau modul de organizare, 
atribuțiile și competențele acordate prin Legea nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, și prin prezenta lege.”    
         În vederea asigurării continuității serviciului public de transport 
persoane prin curse regulate în județul Olt după data de 31.12.2022, se 
propune prelungirea Programului de transport public județean de persoane 
prin curse regulate în județul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr. 151/22.11.2012, actualizat prin Hotărârile Consiliului Județean Olt             
nr. 156/16.10.2014 și nr. 20/23.02.2017, și prelungit de drept până la data de 
31.12.2022, precum și încheierea unui act adițional la  contractele de  
delegare a gestiunii  serviciului public de transport persoane prin curse 
regulate încheiate în baza acestui program, până la semnarea contractelor 
de delegare a gestiunii care vor fi încheiate în urma procedurii de atribuire 
competitivă aflată în curs de derulare.            
         Deoarece Programul de transport public de persoane prin curse 
regulate în județul Olt este corelat cu orele de intrare - ieșire ale salariaților 
care lucrează pe platforma industrială și alte unități industriale de pe raza 
județului Olt, cât și cu programul elevilor de la liceele situate în județul Olt, în 
situația în care programul de transport nu ar fi prelungit, atât categoriile 
sociale mai sus menționate, cât și celorlalți cetățeni ai județului Olt li s-ar 
aduce un grav prejudiciu prin imposibilitatea de a se deplasa la și de la locul 
de muncă sau de la școală și li s-ar încălca drepturile esențiale prevăzute de 
Constituția României, respectiv: dreptul la liberă circulație, dreptul la muncă 
și dreptul la învățătură. 
 



7 
 

         În sensul celor expuse anterior este și 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 către Direcția 
Tehnică și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt. 
         Față de cele prezentate a fost inițiat proiectul de hotărâre privind 
reglementarea unor măsuri în domeniul transportului public județean de 
persoane prin curse regulate, în județul Olt, prin care se propun următoarele: 
- aprobarea prelungirii 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; 
- aprobarea prelungirii 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; 
- împuternicirea Președintelui 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. 
         Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale 
în vigoare, motiv pentru care propun adoptarea acestuia în forma în care a 
fost prezentat. 
 
 
                                                      INIȚIATOR 

                  PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT  
                                         Marius OPRESCU     
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                                                RAPORT 

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

 
         Serviciul public județean de transport persoane face parte din sfera 

serviciilor comunitare de utilitate publică, cuprinzând totalitatea acțiunilor și 
activităților de utilitate publică și de interes economic și social general 
desfășurate la nivelul unității administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea 
sau coordonarea autorității administrației publice locale, în scopul asigurării 
transportului public județean de persoane, și este reglementat de Legea          
nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-
teritoriale, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit prevederilor acestui 
act normativ, serviciile de transport public județean de persoane prin curse 
regulate se pot administra prin atribuirea acestora în gestiune directă sau în 
gestiune delegată. 
         Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 151/29.11.2012, cu 
modificările și completările ulterioare, a fost aprobat Programul de transport 
rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru județul Olt, în 
perioada 01.05.2013-30.06.2019, precum și stațiile publice aferente 
transportului public județean de persoane prin curse regulate, în județul Olt. 
         La data de 14.05.2020 a intrat în vigoare 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, cu 
modificările și completările ulterioare. 
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         Conform prevederilor art. 66 alin. (1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 70/2020, transportul rutier județean de persoane prin curse 
regulate se desfășoară, până la data de 31.12.2021, în baza programelor de 
transport județene și a licențelor aflate în vigoare la data publicării în Monitorul 
Oficial al României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul transportului de persoane.  
         Astfel, în baza prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilități publice 
nr. 51/2006, republicată, cu modificările si completările ulterioare, a Legii 
serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale     
nr. 92/2007, cu modificările si completările ulterioare, a Ordinului 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, precum si în baza prevederilor cap. XV din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 70/2020, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 179/2020, cu modificările și completările ulterioare, a fost adoptată 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 153/26.11.2020. 

Prin hotărârea susmenționată a fost aprobată desfășurarea transportului 
rutier județean de persoane prin curse regulate, până la data de 31 decembrie 
2021, 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 Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 70/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.179/2020, cu 
modificările și completările ulterioare. 
        De asemenea, prin aceeași hotărâre au mai fost aprobate: 
- prelungirea de drept a valabilității 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, actualizat prin Hotărârile 
Consiliului Județean Olt nr. 156/16.10.2014 și nr. 20/23.02.2017, până la data 
de 31.12.2021, conform prevederilor art. 66 alin. (1) din Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 70/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr.179/2020, completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2020; 
- Regulamentul pentru efectuarea transportului public județean de persoane 
prin curse regulate, în județul Olt, cu valabilitate până la data de 31.12.2021, 
înscris în Anexa nr.1 la hotărâre; 
- Caietul de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin 
curse regulate, în județul Olt, cu valabilitate până la data de 31.12.2021, înscris 
în Anexa nr. 2 la hotărâre; 
- încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a 
județului Olt, cu valabilitate până la data de 31.12.2021, cu operatorii de 
transport prevăzuți în Anexa nr. 3, pe baza contractului-cadru înscris în Anexa 
nr. 4 la hotărâre. 
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Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 170/26.11.2020 s-a aprobat 
încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a 
județului Olt, cu operatorii de transport rutier de persoane prevăzuți în anexa 
la această hotărâre, pe baza contractului-cadru înscris în Anexa nr. 4 la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 153/26.11.2020, precum și eliberarea 
licențelor de traseu  pentru acești operatori de transport rutier de persoane. 
        În vederea punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind 
serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători si de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, cu 
modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Legii        
nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-
teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 99/2016 privind 
achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul 
Județean Olt a întreprins următoarele demersuri: 
       1. În data de 22.06.2020 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a fost 
publicat Anunțul de informare prealabilă nr. 2020/S119-290553 privind 
delegarea serviciului de transport public județean de persoane la nivelul 
județului Olt, transmis de Județul Olt în temeiul prevederilor Regulamentului 
(CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 
octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de 
călători si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 si nr. 1.107/70 ale 
Consiliului, cu modificările si completările ulterioare; 
        2. În data de 06.07.2020 a fost publicată erata 2020/S128-314716 
referitoare la modificări sau informații suplimentare. 
        3. Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 127/26.08.2021, modificată 
și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 195/22.12.2021, au 
fost aprobate printre altele: Studiul de oportunitate în vederea stabilirii 
modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane 
prin curse regulate în aria teritorială de competentă a Unității Administrativ - 
Teritoriale Județul Olt, atribuirea în gestiune delegată a serviciului public de 
transport județean prin curse regulate în aria de competență a Unității 
Administrativ-Teritoriale Județul Olt, Programul de transport județean pentru 
rețeaua de trasee din județul Olt pentru perioada 01.01.2022-31.12.2028, 
Caietul de sarcini și modelul de Contract de delegare a gestiunii serviciului 
public de transport județean prin curse regulate în aria de competență a Unității 
Administrativ-Teritoriale Județul Olt, criteriile de calificare și selecție a ofertelor, 
criteriul de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, precum și valoarea 
totală estimată a contractului de delegare a gestiunii. 

În data de 22.12.2022 a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr. 198 prin care a fost modificată Hotărârea Consiliului Județean Olt                  
nr. 153/26.11.2020 în sensul prelungirii valabilității Programului de transport 
public județean de persoane prin curse regulate în 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, a 
contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de 
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persoane prin curse regulate, în județul Olt, în vigoare, a Regulamentului 
pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse 
regulate, precum și a Caietului de sarcini al serviciului de transport public 
județean de persoane prin curse regulate, în județul Olt, în temeiul prevederilor 
art.LI alin.(1)-(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021, până la 
finalizarea procedurii pentru încheierea contractelor de servicii publice de 
transport rutier de persoane potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, dar 
nu mai târziu de data de 31.12.2022.  
 Menționăm că procedura de achiziție publică pentru atribuirea 
contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de 
persoane prin curse regulate, în județul Olt a fost inițiată prin publicarea în 
SEAP a documentației de atribuire nr. DF1135622 la data de 17.01.2022. 
 După perioada legală de 35 zile, stabilită conform prevederilor Legii        
nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările 
ulterioare, a fost publicat în SEAP Anunțul de participare nr. CN1038614 din 
20.01.2022, transmis pentru publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - 
Servicii de transport rutier public.  

Conform acestui anunț termenul limită pentru depunerea ofertelor în 
vederea participării la licitația pentru atribuirea contractelor de delegare a 
gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse 
regulate, în județul Olt era 28.02.2022.  

Ulterior, a fost publicată în SEAP o erată de prelungire a termenului limită 
pentru depunerea ofertelor, conform căreia acesta a fost prelungit până la data 
de 15.03.2022. 

Procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractelor de delegare 
a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse 
regulate, în județul Olt a fost împărțită pe grupe de trasee (loturi) având în 
vedere obiectul achiziției publice și în conformitate cu caietului de sarcini al 
procedurii de achiziție. 

Au fost depuse pentru cele 11 grupe de trasee (loturi) un număr de 13 
oferte, care au acoperit toate traseele scoase la licitație. 

Procedura de achiziție publică a fost verificată de ANAP în ceea ce 
privește documentația de atribuire. 

Comisia de evaluare a ofertelor constituită prin dispoziție a Președintelui 
Consiliului Județean Olt a parcurs prima etapă a procedurii de evaluare, 
respectiv analiza și verificarea garanțiilor de participare depuse de ofertanți, a 
informațiilor din formularul DUAE și a cerințelor de calificare minimale 
prevăzute în documentația de atribuire. 

În cadrul etapei de evaluare menționată mai sus au fost solicitate 
clarificări ofertanților înainte și după transmiterea Avizului conform condiționat 
nr. 24006/11308/20.05.2022 emis de către Agenția Națională pentru Achiziții 
Publice - Direcția Generală Control Ex-Ante, Coordonare Metodologică și 
Supervizare Sistem. 

După finalizarea acestei etape și în urma verificărilor efectuate de către 
Agenția Națională pentru Achiziții Publice comisia de evaluare a ofertelor 
depuse în cadrul procedurii de achiziție publică a trecut la etapa de evaluare a 
propunerilor tehnice prezentate de ofertanții implicați în procedura de achiziție.  
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Și în cadrul acestei etape de evaluare comisia a transmis ofertanților 
numeroase solicitări de clarificări. 

După finalizarea etapei de evaluare a propunerilor tehnice ale ofertanților 
a fost întocmit procesul verbal de evaluare tehnică care a fost transmis spre 
verificare către Agenția Națională pentru Achiziții Publice.  

În urma Avizului conform condiționat nr. 24006/23612/06.10.2022 primit 
de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice - Direcția Generală Control    
Ex-Ante, Coordonare Metodologică și Supervizare Sistem comisia de evaluare 
a procedat la transmiterea altor solicitări de clarificări către ofertanți. 
          Având în vedere cele prezentate se poate observa că Procedura de 
achiziție publică pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii 
serviciului public de transport persoane prin curse regulate, în județul Olt în 
baza noului program de transport, este în plină desfășurare, fiind în etapa de 
evaluare a propunerilor financiare, și nu poate să fie finalizată până la data de 
31.12.2022. 

În prezent activitatea de transport județean de persoane prin curse 
regulate în județul Olt se desfășoară în baza Programului de transport județean 
de persoane prin curse regulate în județul Olt, valabil până la data de 
31.12.2022, a contractelor de delegare a gestiunii, precum și a actelor 
adiționale la aceste contracte încheiate cu operatorii de transport, cu 
valabilitate până la data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor 
de servicii publice potrivit Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, dar nu mai târziu 
de data de 31.12.2022.  
         Având în vedere că la data de 31.12.2022 expiră valabilitatea 
Programului de transport public de persoane prin curse regulate în județul Olt, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 151/29.11.2012, actualizat 
prin Hotărârile Consiliului Județean Olt nr. 156/16.10.2014 și nr. 
20/23.02.2017, și prelungit de drept până la data de 31.12.2022, precum și a 
contractelor de delegare încheiate în baza acestuia, iar până la această dată 
nu va putea fi finalizată procedura de achiziție pentru atribuirea contractelor de 
delegare în baza noului Program de transport public, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr. 127/26.08.2021, modificat și completat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 195/22.12.2021, serviciul public de 
transport persoane prin curse regulate în județul Olt va fi grav perturbat, fapt 
ce impune aplicarea prevederilor art. 5 alin.(5) din Regulamentul nr. 1370/2007 
al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind 
serviciile publice de transport feroviar si rutier de călători si de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si nr. 1107/70 ale Consiliului, cu 
modificările și completările ulterioare.  
         Conform prevederilor art. 5 alin.(5) din Regulamentul nr. 1370/2007 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007, cu modificările 
și completările ulterioare, 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. 
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Atribuirea sau prelungirea unui contract de servicii publice prin măsuri de 
urgență, sau impunerea unui astfel de contract nu poate depăși doi ani.  
         Potrivit dispozițiilor art. 7 din Legea serviciilor comunitare de utilități 
publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
Consiliul Județean Olt are obligația asigurării continuității serviciului public de 
transport persoane prin curse regulate în județul Olt, aceasta fiind una din 
cerințele fundamentale ale activității de organizare și funcționare a serviciilor 
de utilități publice, iar potrivit  prevederilor art. 20 alin. (6) din Legea serviciilor 
publice de transport persoane în unitățile administrativ–teritoriale nr. 92/2007, 
cu modificările și completările ulterioare: ,,Autoritățile administrației publice 
locale, județene, asociațiile de dezvoltare intercomunitară și alte forme de 
asociere între unitățile administrativ-teritoriale, în baza mandatului primit, sunt 
autorități de reglementare locale în domeniul serviciului public de transport 
local și județean și prin autoritățile de autorizare își exercită față de toți 
operatorii de transport și transportatorii autorizați, indiferent de modalitatea de 
gestiune adoptată, forma de proprietate sau modul de organizare, atribuțiile și 
competențele acordate prin Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, și prin prezenta lege.”    
         În vederea asigurării continuității serviciului public de transport persoane 
prin curse regulate în județul Olt după data de 31.12.2022, se propune 
prelungirea Programului de transport public județean de persoane prin curse 
regulate în județul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt               
nr. 151/22.11.2012, actualizat prin Hotărârile Consiliului Județean Olt                
nr. 156/16.10.2014 și nr. 20/23.02.2017, și prelungit de drept până la data de 
31.12.2022, precum și încheierea unui act adițional la  contractele de  delegare 
a gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse regulate încheiate 
în baza acestui program, până la semnarea contractelor de delegare a gestiunii 
care vor fi încheiate în urma procedurii de atribuire competitivă aflată în curs 
de derulare.            
         Deoarece Programul de transport public de persoane prin curse regulate 
în județul Olt este corelat cu orele de intrare - ieșire ale salariaților care 
lucrează pe platforma industrială și alte unități industriale de pe raza județului 
Olt, cât și cu programul elevilor de la liceele situate în județul Olt, în situația în 
care programul de transport nu ar fi prelungit, atât categoriile sociale mai sus 
menționate, cât și celorlalți cetățeni ai județului Olt li s-ar aduce un grav 
prejudiciu prin imposibilitatea de a se deplasa la și de la locul de muncă sau 
de la școală și li s-ar încălca drepturile esențiale prevăzute de Constituția 
României, respectiv: dreptul la liberă circulație, dreptul la muncă și dreptul la 
învățătură. 
         În sensul celor expuse anterior este și 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 către Direcția Tehnică 
și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt. 
         Față de cele prezentate a fost inițiat proiectul de hotărâre privind 
reglementarea unor măsuri în domeniul transportului public județean de 
persoane prin curse regulate, în județul Olt, prin care se propun următoarele: 
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- aprobarea prelungirii 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; 
- aprobarea prelungirii 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; 
- împuternicirea Președintelui 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. 

  Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale și 
propunem adoptarea acestuia în forma prezentată. 
 
 
                                             Director Executiv                                        
                                    Direcția Tehnică și Investiții                  
                                                Cornel MOTOI                                         
 
 
 
 
                                                 Director Executiv 
                                 Direcția Economică, Buget – Finanțe 
                                               Constanța DUMITRU                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
                           
                                                     Șef Serviciu  
                                 Serviciul Achiziții, Licitații, Contractări              
                                                Vasilică PĂTRAȘCU                                             
 
 
 
 
 
                                                      Șef Serviciu  
                                        Serviciul Juridic–Contencios   
                                                  Alin–George RUȚĂ                                                                                


