
R O M Â N I A                                                                                         

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.9/30.01.2019 

privind atribuirea unor licenţe de traseu  pentru efectuarea transportului public 

judeţean de persoane prin curse regulate cuprinse în Programul judeţean de 

transport persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze pentru perioada 

01.01.2014 – 02.12.2019  

 

Având în vedere : 

           -Expunerea de motive a  doamnei Ludmila Sfîrloagă, Vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean Prahova şi  Raportul nr. 4584/28.02.2019 al Direcţiei Servicii și 

Achiziții Publice - Serviciul  Transport, privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Prahova nr.9/30.01.2019 privind atribuirea unor licenţe de traseu  pentru 

efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate cuprinse în 

Programul judeţean de transport persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze 

pentru perioada 01.01.2014 – 02.12.2019;  

 

           -Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr.11/2013 privind 

aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate, a Caietului de sarcini al serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate, precum și modalitatea de atribuire în 

gestiune a acestui serviciu pentru perioada 01.05.2013 - 02.12.2019. 

 

-Prevederile art. 17 alin. (1) lit. h şi p) din Legea nr.92/2007 a serviciilor de 

transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

În temeiul art. 91, alin. (1). lit d), alin. (5), lit. a), pct. 14, 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 Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.9/30.01.2019 

privind atribuirea unor licenţe de traseu  pentru efectuarea transportului public 

judeţean de persoane prin curse regulate cuprinse în Programul judeţean de transport 

persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze pentru perioada 01.01.2014 – 

02.12.2019, se modifică și va avea următorul conținut:  

          "Licența de traseu se va elibera după intrarea în vigoare a normelor de aplicare 

a legii nr. 92/2007 serviciilor de transport public local, cu modificările și completările 

ulterioare".  



Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova 

nr.9/30.01.2019, ramân neschimbate. 
Art. 3 Direcția Servicii și Achiziții Publice va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR, 

HERMINA ADI  BÎGIU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

VICEPREȘEDINTE  

  

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.9/30.01.2019 

privind atribuirea unor licenţe de traseu  pentru efectuarea transportului public 

judeţean de persoane prin curse regulate cuprinse în Programul judeţean de 

transport persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze pentru perioada 

01.01.2014 – 02.12.2019  

 

 

          În conformitate cu prevederile art.17 alin.(1) lit.p din Legea serviciilor de 

transport public local nr.92/2007, cu modificările și completările aduse de Legea 

328/28.12.2018, Consiliul Județean aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate. 

 Având în vedere și prevederile Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 

11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport 

public județean de persoane prin curse regulate, a Caietului de sarcini al serviciului 

de transport public județean de persoane prin curse regulate, precum și modalitatea de 

atribuire în gestiune a acestui serviciu pentru perioada 01.05.2013 – 02.12.2019. 

 Prin adresa nr. 2670/28.02.2019 a Agenției Teritoriale-ARR Prahova 

înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 4589/28.02.2019 suntem informați 

că Autoritatea Rutieră Română-ARR nu mai are atribuții în domeniul serviciului de 

transport public local, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 328/2018. 

 Față de cele expuse, supunem spre aprobare, proiectul privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.9/30.01.2019 privind atribuirea unor licenţe 

de traseu  pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse 

regulate cuprinse în Programul judeţean de transport persoane prin curse regulate 

efectuate cu autobuze pentru perioada 01.01.2014 – 02.12.2019  

 

 

 

                                                  VICEPREȘEDINTE, 

                                              LUDMILA SFÎRLOAGĂ 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA SERVICII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 

SERVICIUL  TRANSPORT  

Nr. 4584/VI B  / 28 -02 -2019 

 

 

 

RAPORT 

 

 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.9/30.01.2019 

privind atribuirea unor licenţe de traseu  pentru efectuarea transportului public 

judeţean de persoane prin curse regulate cuprinse în Programul judeţean de 

transport persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze pentru perioada 

01.01.2014 – 02.12.2019  

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.17 alin.(1), lit p din Legea serviciilor de 

transport public local nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, „aproba 

atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport de 

persoane prin curse regulate.” 

           Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 11/2013 s-a aprobat 

Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate, a Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate, precum si modalitatea de atribuire în gestiune a 

acestui serviciu pentru perioada 01.05.2013 - 02.12.2019. 

În vederea formulării propunerilor de atribuire a traseelor, autoritatea judeţeană 

de transport convoacă comisia paritară constituită în baza Hotărârii 

nr.143/16.09.2016 în maximum 5 zile de la data afişării rezultatelor privind traseele 

atribuite. 

În urma rezultatului şedinţei  de atribuire electronică din data de 29.01.2019 , 

transmis de către Autoritatea pentru Agendă Digitală a României, pentru traseele 

cuprinse în Programul judeţean de transport persoane prin curse regulate efectuate cu 

autobuze pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2019  disponibile ca urmare a renunțării 

la licența de traseu de către operatorul de transport  şi conform procesului verbal al 

comisiei paritare nr.2291/30.01.2019 propunerile pentru desemnarea câştigătorilor 

sunt prezentate în anexa la prezenta hotărâre. 

         În urma ședinței de atribuire din 29.01.2019 a fost desemnat câștigător  

operatorul S.C. SAPUNARI SERV  S.R.L. 

          Drept urmare, în conformitate cu  propunerile comisiei paritare consemnate în 

procesul verbal înregistrat cu numărul 2291/30.01.2019 operatorul de transport rutier 

desemnat câştigător este S.C. SAPUNARI SERV  S.R.L.. 

 Acesta a semnat contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate cu Consiliul judeţean Prahova. 



  Licența de traseu se va elibera după intrarea în vigoare a normelor de aplicare 

a Legii nr. 92/2007 serviciilor de transport public local, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Prin adresa nr. 2670/28.02.2019 a Agenției Teritoriale-ARR Prahova 

înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 4589/28.02.2019 suntem informați 

că Autoritatea Rutieră Română-ARR nu mai are atribuții în domeniul serviciului de 

transport public local, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 328/2018. 

În raport cu cele prezentate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de 

hotărâre. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

ROBERT  ADRIAN  STĂNESCU 

 

 

 

 

 

                                  ȘEF SERVICIU, 

                                                                                              ANDRON ALEXANDRU 

 


