ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de atribuire directă, pe o perioadă de 60 de
zile, a unor trasee cuprinse în Programul de transport județean
Având în vedere :
-Referatul de aprobare nr. 27707/10.12.2019 al domnului Bogdan Andrei Toader,
preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, precum şi Raportul nr. 27742/10.12.2019, al
Direcției Servicii și Achiziții Publice - Serviciul Transport, prin care se propune aprobarea
Regulamentului de atribuire directă, pe o perioadă de 60 de zile, a unor trasee cuprinse în
Programul de transport județean;
-Prevederile art. 8^1 din O.G. nr. 51/28.06.2019 pentru modificarea și completarea unor
acte normative în domeniul transportului;
-Prevederile Ordinului nr. 1158/2336/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transportului rutier contra
cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean;
-Prevederile Ordonanței nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, republicată, cu
modificările și competările ulterioare;
În temeiul art. 173 alin. (5), lit. q), ale art. 182 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit. a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările
şi completările ulterioare,
Co ns i l i ul J udeţea n Pra ho v a ad op t ă p rezen t a h o t ărâre:
Art.1 Se aprobă Regulamentul de atribuire directă, pe bază de anunț public pe o
perioadă de 60 de zile a unor trasee cuprinse în Programul de transport județean, conform
anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Direcția Servicii și Achiziții Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri .
PREŞEDINTE,
BOGDAN ANDREI TOADER

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
HERMINA ADI BÎGIU
Ploiești, 16 decembrie 2019
Nr. 177

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa
la Hotărârea nr.____________
din data de ________________

Regulamentului de atribuire directă pe o perioadă de 60 de zile,
a unor trasee cuprinse în Programul de transport județean
Pot participa la atribuirea traseelor, operatorii de transport rutier autorizați, care
dețin autovehicule înmatriculate în România, libere de sarcini (pe baza unei declarații pe
propria răspundere a operatorului de transport).
Etapele de atribuire, conform art. 24 din Ordinul nr. 1158/2336/2019 :
1) Publicarea unui anunț pe site-ul Consiliului Județean Prahova :
Anunțul va cuprinde :
- perioada organizării ședinței de atribuire
- cod traseu;
- denumire traseu;
- documentele solicitate;
- criteriile de evaluare a operatorului de transport și punctajele care se acordă,
prevăzute în anexa nr. 3 din Ordinul nr. 1158/2336/2019 ;
- data limită pentru depunerea ofertelor.
- data afișării rezultatelor
- data depunerii contestațiilor
2) Evaluarea va fi făcută conform ANEXA nr. 4 din Ordinul nr.1158/2336/2019 –
METODOLOGIA DE PUNCTARE privind criteriile de evaluare a operatorului de
transport.
3) Rezultatul atribuirii stabilit de către comisia de evaluare a ofertelor constituită din 3
membri prin dispoziție a președintelui consiliului județean, se va face prin încheierea
unui proces – verbal, semnat de către membrii comisiei. Rezultatul atribuirii se va
publica pe site-ul Consiliului Județean Prahova, secțiunea Serviciul Transport;
4) Analizarea contestațiilor depuse de o comisie formată din 3 membri constituită prin
dispoziție a Președintelui Consiliului Județean;
5) Atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului rutier contra cost de
persoane prin servicii regulate se va face prin Hotărâre a Consilului județean Prahova.
6) Licențele de traseu și graficele de circulație vor fi întocmite / eliberate conform
prevederilor art. 5, alin. (2), (3), (4), (5) din Ordinul nr. 1158/2336/2019.

7) În cazul în care operatorul de transport rutier căruia i s-a atribuit traseul nu se prezintă
la Consiliul Județean în vederea solicitării eliberării licenței de traseu în termen de 5
zile de la data comunicării rezultatelor finale, sau în cazul în care nu a ridicat licența de
traseu în termenul mai sus prevăzut, traseul respectiv va fi atribuit următorului operator
de transport rutier clasat. Licența de traseu se eliberează după prezentarea de către
operatorul de transport rutier a documentului de plată aferent.
8) Documentele solicitate vor fi depuse la registratura instituției, în plic închis
corespunzător și marcat cu adresa autorității cu inscripția ofertei.
Notă :
În cazul în care din motive ce nu sunt imputabile consiliului județean, traseele care
nu sunt atribuite în termenul de 60 de zile, acesta se prelungește până la data atribuirii lor
dar nu mai mult de 12 luni.

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 27707/10.12.2019

REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire
directă, pe o perioadă de 60 de zile, a unor trasee cuprinse în
Programul de transport județean
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 11 din 10 ianuarie 2013, a fost
aprobat Programul de transport județean.
În conformitate cu prevederile art. X alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 51/2019
pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de
persoane ”Valabilitatea actualelor programe de transport județean și, după caz, a licențelor
de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel
județean, se prelungește până la data de 30 iunie 2023”
Conform prevederilor art. 8^1 alin. (2) lit. e) din O.G. nr. 51/28.06.2019 pentru
modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului, una din
atribuţiile Consiliului judeţean cu privire la transport rutier contra cost de persoane prin
servicii regulate la nivel județean este „aprobarea atribuirii traseelor județene și afișarea pe
site-ul instituției a programului de transport județean și a calendarului atribuirii electronice
în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale”.
Totodată, conform prevederilor art. 24 din Ordinul nr. 1158/2336/2019 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea
și efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel
județean.
1) Consiliile judetene pot atribui trasee, pe o perioada de 60 de zile, termen în care
se va organiza atribuirea electronică a acestora prin Sistemul informatic pentru atribuirea
electronică a traseelor naționale, pe bază de anunț public, cu respectarea criteriilor de
evaluare prevăzute în anexa nr. 3 din Ordinul nr. 1158/2336/2019, în urmatoarele situații:
a) în cazul traseelor pentru care operatorii de transport nu au depus solicitare de
prelungire conform art. X alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2019;
b) în cazul în care operatorul de transport renunță la executarea transportului, fără
respectarea termenului de 60 de zile prevăzut la art. 20 alin. (1).
(2) Procedura de atribuire prevăzută la alin. (1) se stabilește prin hotărâre a
consiliului județean.
(3) În cazul suspendării licenței de transport/licenței comunitare, consiliile județene
pot atribui direct trasee, pe perioada suspendării.
(4) În cazul în care din motive ce nu sunt imputabile consiliului județean, traseele
menționate la alin. (1) nu sunt atribuite în termenul de 60 de zile, acesta se prelungește
până la data atribuirii lor, dar nu mai mult de 12 luni.
(5) În cazul prevăzut la alin. (3), durata licenței de traseu astfel atribuită va fi egală
cu cea a perioadei de suspendare.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) al Ordinului nr. 1158/2336/2019 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea
și efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel
județean, procedura de atribuire a traseelor cuprinse în Programul județean de transport
care se încadrează în una din situațiile menționate anterior, se stabilește prin hotărâre a
consiliului județean.
Faţă de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind modul
de atribuire al traseelor la nivelul județului Prahova, în conformitate cu art. 24 din Ordinul
nr. 1158/2336/2019.

PREȘEDINTE,
BOGDAN ANDREI TOADER

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA
DIRECȚIA SERVICII ȘI ACHIZIȚII
PUBLICE-SERVICIUL TRANSPORT
Nr. 27742/10.12.2019

RAPORT
la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire
directă pe o perioadă de 60 de zile, a unor trasee cuprinse în
Programul de transport județean
Conform prevederilor art. 8^1 alin. (2) lit. e) din O.G. nr. 51/28.06.2019 pentru
modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului, una din
atribuţiile Consiliului judeţean cu privire la transport rutier contra cost de persoane prin
servicii regulate la nivel județean este „aprobarea atribuirii traseelor județene și afișarea pe
site-ul instituției a programului de transport județean și a calendarului atribuirii electronice
în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale”.
Totodată, conform prevederilor art. 24 din Ordinul nr. 1158/2336/2019 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea
și efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel
județean.
1) Consiliile judetene pot atribui trasee, pe o perioada de 60 de zile, termen în care
se va organiza atribuirea electronică a acestora prin Sistemul informatic pentru atribuirea
electronică a traseelor naționale, pe bază de anunț public, cu respectarea criteriilor de
evaluare prevăzute în anexa nr. 3 din Ordinul nr. 1158/2336/2019, în urmatoarele situații:
a) în cazul traseelor pentru care operatorii de transport nu au depus solicitare de
prelungire conform art. X alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2019;
b) în cazul în care operatorul de transport renunță la executarea transportului, fără
respectarea termenului de 60 de zile prevăzut la art. 20 alin. (1).
(2) Procedura de atribuire prevăzută la alin. (1) se stabilește prin hotărâre a
consiliului județean.
(3) În cazul suspendării licenței de transport/licenței comunitare, consiliile județene
pot atribui direct trasee, pe perioada suspendării.

(4) În cazul în care din motive ce nu sunt imputabile consiliului județean, traseele
menționate la alin. (1) nu sunt atribuite în termenul de 60 de zile, acesta se prelungește
până la data atribuirii lor, dar nu mai mult de 12 luni.
(5) În cazul prevăzut la alin. (3), durata licenței de traseu astfel atribuită va fi egală
cu cea a perioadei de suspendare.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) al Ordinului nr. 1158/2336/2019 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea
și efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel
județean, procedura de atribuire a traseelor cuprinse în Programul județean de transport
care se încadrează în una din situațiile menționate anterior, se stabilește prin hotărâre a
consiliului județean.
Pentru considerentele prezentate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre pe
care îl supunem spre dezbatere şi aprobare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ION IORDĂCHESCU

