ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind completarea și modificarea
Hotărârii Consilului Județean Prahova nr.110/2016
privind actualizarea Programului județean de transport de persoane
prin curse regulate efectuate cu autobuze
Având în vedere :
-Expunerea de motive a doamnei Ludmila Sfîrloagă Vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Prahova,
şi Raportul nr.17911/22.09.2016 al Direcției Servicii și Achiziții Publice - Serviciul
Transport, prin care se propune completarea și modificarea Hotărârii Consilului Județean
Prahova nr.110/2016 privind actualizarea Programului județean de transport de persoane
prin curse regulate efectuate cu autobuze;
-Prevederile art.17 alin.(1) lit.c) din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public
local cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art.4 lit.e) şi ale art.17 din Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.97 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 Se completează sau, după caz se modifică prevederile anexelor nr.1 si nr.2 ale
Hotărârii Consilului Județean Prahova nr. 110/2016 astfel:
a)La anexa nr.1 în caietul de sarcini al traseului 56 Ploiești-Plopu-Plopu(sat Hârsa) se
introduc stațiile ,,Intare Sat Smeului’’ și Centru Valea Grății din satul Pleașa, traseul având o
lungime de 19 km pe semicursă, iar în caietul de sarcini al traseului 130 Ploiești-Parc BucovBucov se elimină stațiile Tufe-Curcubeului și Centru –Valea Grații, lungimea traseului fiind
de 8 km pe semicursă.
b) La anexa nr.2 se fac următoarele modificări:
-la traseul 28 la coloana 10 se consideră 1 mașină activă, iar la coloana 8 se consideră
14 curse;
-la traseul 20 la coloana 10 se consideră 1 mașină activă, iar la coloana 8 se consideră
16 curse.
Art.2 Serviciul Gestiune Documente şi Relații Publice va comunica prezenta hotărâre
persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
BOGDAN ANDREI TOADER
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MIHAIL PAVEL
Ploioesti 30 sep 2016
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ROMÂNIA
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VICEPREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 11 din 10 ianuarie 2013, a fost
aprobat caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean, ce include şi programul
judeţean de transport de persoane prin curse regulate.
Conform prevederilor art.17 alin.(1) lit.c) din Legea serviciilor de transport public
local nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, una din atribuţiile Consiliului
judeţean cu privire la serviciile de transport public de persoane prin curse regulate este
„actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport în funcţie de necesităţile de
deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean, internaţional,
feroviar, aerian sau naval de persoane existent, precum şi corelarea între modalităţile de
realizare a serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie,
metrou şi în regim de taxi, după caz”.
Totodată, conform prevederilor art.17 din Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada de
valabilitate, programele de transport judeţene pot fi actualizate astfel:
“ a) prin prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau ambelor capete de
traseu, dar numai la iniţiativa autorităţilor administraţiei publice judeţene şi după aprobarea
prin hotărâre a acestora, cu condiţia ca acestea să nu se suprapună peste traseele existente;
b) prin introducerea de noi trasee, la iniţiativa autorităţii administraţiei publice judeţene şi
după aprobarea prin hotărâre a acesteia;
c) prin modificarea numărului de curse de către autoritatea judeţeană de transport, dar
numai la solicitarea consiliului judeţean şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia;
d) prin modificarea orelor din graficele de circulaţie de către autorităţile judeţene de
transport, dar numai la solicitarea consiliului judeţean şi după aprobarea prin hotărâre a
acestuia;
e) prin introducerea de staţii de către autorităţile judeţene de transport, dar numai la
solicitarea consiliului judeţean şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia;
f) prin eliminarea de staţii de către autorităţile judeţene de transport, dar numai la
solicitarea operatorului de transport rutier şi după aprobarea prin hotărâre a consiliului
judeţean;
g) pentru un traseu care nu a fost atribuit în două şedinţe de atribuire;
h) prin eliminarea traseelor care urmează a fi incluse în programul public local din cadrul
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare, dar numai cu acordul operatorului de transport
rutier şi numai după aprobarea prin hotărâre a consiliului judeţean.”
Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate a fost
actualizat în anul 2014 prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.94/04-08-2014, în
anul 2015 prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.71/08-06-2015 și în anul 2016 prin
Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.22/26-02-2016 si Hotărârea Consiliului Județean
Prahova nr.110/20-07-2016.
Faţă de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind
actualizarea caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate.
VICEPREȘEDINTE,
Ludmila Sfîrloagă
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RAPORT
la proiectul de hotărâre
privind completarea si modificarea H.C.J .110/2016
privind actualizarea Programului județean de transport de persoane
prin curse regulate efectuate cu autobuze

1.Ca urmare a predării licenței aferente traseului 57 Ploiești-Pleașa de către operatorul de transport,
Primaria Bucov prin adresele nr 16622/02.09.2016 și 16825/05.09.2016 solicită introducerea în caietul de sarcini
al traseului 56 Ploiești- Plopu-Plopu(sat Hârsa) a stațiilor ,,Intrare sat Smeului’’ și ,,Centru-Valea Gratii,traseul
având o lungime de 19 km pe semicursă.
Prin adresa nr.17927/22.09.2016 SC BION TUR SRL a solicitat eliminarea stațiilor
din caietul de
sarcini al traseului nr. 130 și a curselor de la orele 21,00 si 22,00 cu plecare din Pleașa și retur care au fost
introduse prin H.C.J .110/2016.
Tinând cont că în urma celor două sedințe de atribuire organizate în datele de 09.06.2016 si 04.07.2016 nu
s-a prezentat nici un operator pentru solicitarea traseului, și a faptului că locuitorii navetiști din satul Pleașa sunt în
imposibilitatea deplasării către liceele și locurile de muncă din Ploiești, se propune introducerea stațiilor
respective în caietul de sarcini al traseului care tranzitează zona cea mai apropiata de satul Pleașa .
În urma analizei, se constată că propunerea de actualizare se încadrează în prevederile art.17 lit.g),
e) din Ordinul 353/2007.
2. La anexa nr.2 din H.C.J. 110/2016 se fac următoarele modificări:
-la traseul 28 la coloana 10 se consideră 1 masină activă, iar la coloana 8 se consideră 14 curse;
-la traseul 20 la coloana 10 seconsideră 1 masina activă, iar la coloana 8 se consideră 16 curse.
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