
R O M Â N I A                                                                                         

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 

H O T Ă R Â R E 

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 – 30.06.2019  

 

Având în vedere : 

           -Expunerea de motive a  doamnei Ludmila Sfîrloagă, Vicepreşedinte al Consiliului 

judeţean Prahova şi  Raportul nr. 20375/27.10.2016 al Direcţiei Servicii și Achizitii Publice 

- Serviciul  Transport, prin care se propune atribuirea licenţelor 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 – 

30.06.2019; 

           - Procesul–Verbal nr.20365/27.10.2016 al Comisiei paritare  prin care se propune 

atribuirea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi de 

atribuire a licenţelor de traseu operatorilor de transport declaraţi câştigători în urma 

rezultatelor  şedinţei de atribuire electronică din data de 24.10.2016, transmise de către 

Autoritatea pentru Agendă Digitală a României; 

           -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 si modalitatea de atribuire în gestiune a acestui serviciu pentru 

perioada 01.05.2013 - 30.06.2019. 

-Prevederile art. 17 alin. (1) lit. h şi p), ale art. 37 alin. (10)  din Legea nr.92/2007 a 

serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile art. 4 lit. h), ale art.19 alin.(1) şi ale art.24 din Normele de aplicare a 

Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului 

internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, 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 aprobă 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 – 30.06.2019, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



Art.2 În termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data prezentei hotărâri şi numai în 

cazul încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate cu Consiliul judeţean Prahova în calitate de delegatar, 

operatorii de transport rutier desemnaţi câştigători conform art. 1, în calitate de delegaţi, vor 

solicita Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Prahova eliberarea licenţelor de traseu. 

Art.3 Serviciul Gestiune Documente şi Relatii Publice va comunica prezenta hotărâre 

persoanelor interesate. 

 

PREŞEDINTE 

BOGDAN ANDREI TOADER 

 

            CONTRASEMNEAZĂ, 

                                           SECRETAR, 

                                                                                                              Mihail Pavel                                                                                                               

Ploieşti, 31 oct 2016 

Nr.166 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

                                                                                          



ROMÂNIA                                                                         ANEXA   

JUDEŢUL PRAHOVA                                                      la Hotărârea nr.______ 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                         din data de __________                                                         

                                                                          
 

 

 

 

 

Tabel privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean 

de persoane prin curse regulate 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Operatorul de transport 

rutier căruia i s-a atribuit licenţă de 

traseu 

Traseul 

    

 1. 

    

SC DAN SEPȘI SRL  

CF RO6088703 

Mun. Ploiesti , str.Gheorghe Doja nr148 

Traseul 70 Ploiești-Potigrafu –Gherghița(45 km) 

Traseul 140 Ploiești-Balta Doamnei(30 km) 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREȘEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre privind atribuirea traseelor şi a licenţelor de traseu  pentru 

efectuarea transportului public judeţean, conform Programului judeţean de transport 

persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2019  

 

  

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, Consiliul judeţean  aprobă atribuirea 

licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate.  

          Având în vedere şi 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 si modalitatea de atribuire în gestiune a acestui serviciu pentru perioada 

01.05.2013 - 30.06.2019. 

Potrivit prevederilor art.37 alin.(10) din acelaşi act normativ, „licenţele de traseu se 

atribuie prin hotărâre a consiliului judeţean, pe baza propunerilor comisiei paritare formate 

din câte un reprezentant al consiliului judeţean şi al agenţiei A.R.R. din judeţul respectiv şi se 

emit/se eliberează de către agenţia A.R.R. respectivă.” 

Urmare comunicării rezultatelor atribuiorii electronice de către Autoritatea pentru Agenda 

Digitală a României –Serviciul de Atribuire Electronică în Transport, Comisia paritară constituită în 

baza Hotărârii nr. 143/16.09.2016  a Consiliului Judeţean Prahova  s-a întrunit în data de 

27.10.2016, propunând prin procesul verbal nr 20365/27.10.2016 aprobarea atribuirii în gestiune 

delegată a serviciului de transport public de persoane prin curse regulate şi atribuirea licenţelor de 

traseu pentru traseul 70 Ploiești-Potrigrafu-Gherghița și 140 Ploiești-Balta Doamnei, către 

operatorul SC DAN SEPSI SRL. 

Faţă de cele expuse, supunem spre aprobare, proiectul de hotărâre privind atribuirea 

traseelor şi a licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin 

curse regulate. 

 

 

 

 

Vicepreşedinte, 

Ludmila Sfîrloagă 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

DIRECŢIA SERVICII SI ACHIZITII PUBLICE 

SERVICIUL  TRANSPORT  
Nr. 20375/27.10.2016 

 

 

RAPORT 

 

 la proiectul de hotărâre privind atribuirea unor trasee şi a licenţelor de traseu  pentru 

efectuarea transportului public judeţean,  conform Programului judeţean de transport 

persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze pentru perioada 01.01.2014 – 

30.06.2019  

 
 

 

În conformitate cu prevederile art.37 alin.(10) din Legea serviciilor de transport 

public local nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, „licenţele de traseu se 

atribuie prin hotărâre a consiliului judeţean, pe baza propunerilor comisiei paritare 

formate din câte un reprezentant al consiliului judeţean şi al agenţiei A.R.R. din 

judeţul respectiv şi se emit/se eliberează de către agenţia A.R.R. respectivă.” 

           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 - 30.06.2019. 

Potrivit Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local aprobate prin 

Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, atribuirea traseelor se  

face electronic prin sistemul naţional, pentru fiecare judeţ, urmând ca pe baza rezultatelor 

acesteia comisia paritară să emită propuneri privind traseele atribuite. 

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 24.10.2016 , 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 licențele de traseu 

de către operatorii de transport  şi conform procesului verbal al comisiei paritare 

nr.20365/27.10.2016 propunerile pentru desemnarea câştigătorilor sunt prezentate în anexa 

la prezenta hotărâre. 

         În conformitate cu prevederile art. 18 din 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 și 

modalitatea de atribuire în gestiune a acestui serviciu pentru perioada 01.05.2013 - 

30.06.2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 11/2013 „licenţa de 



traseu se eliberează operatorilor de transport de către Autoritatea Rutieră Română – Agenţia 

ARR Prahova pentru traseele cuprinse în programele de transport rutier de persoane prin 

curse regulate, după atribuirea acestora prin hotărâre a consiliului judeţean şi după semnarea 

contractului de delegare a gestiunii”. 

         In urma sedinței de atribuire din 24.10.2016 au fost desemnați câștigatori la egaliate de 

puncte, doi operatori și anume: SC DAN SEPSI SRL și SC GRUP ATYC SRL.  

          Prin adresa nr. 20367/  27.10.2016  operatorul de transport SC GRUP ATYC SRL ne 

informează că renunță la efectuarea celor două trasee. 

          Drept urmare, în conformitate cu  propunerile comisiei paritare consemnate în 

procesul verbal înregistrat cu numărul 20365/27.10.2016  operatorul de transport rutier 

desemnat câştigător este SC DAN SEPSI SRL care va  solicita Autorităţii Rutiere Române – 

Agenţia Prahova eliberarea licenţelor de traseu, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la 

data prezentei hotărâri şi numai în cazul încheierii contractului de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate cu Consiliul judeţean 

Prahova în calitate de delegatar. 

 

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

 

 

 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

ION IORDĂCHESCU 

 

 

 

 

 

                                             SEF SERVICIU 

                                    ANDRON ALEXANDRU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


