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CONSILIUL JUDEŢEAN                                                  
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind  stabilirea unor măsuri în vederea asigurării continuității serviciului 

public de transport județean de persoane prin curse regulate în județul Prahova 
 
 

    Având în vedere: 
         - Referatul de aprobare nr. 30145/21.12.2022 prezentat de domnul Apostol 
Constantin Cristian, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, prin care se 
propune stabilirea unor măsuri în vederea asigurării continuității serviciului public de 
transport județean de persoane prin curse regulate în județul Prahova, precum şi 
Raportul nr. 30156/21.12.2022 al Direcției Servicii și Achiziții Publice - Serviciul 
Transport;  

- Prevederile art. 5 alin (5) şi ale art. 7 alin (2)  din Regulamentul (CE) nr. 
1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice de 
transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 
1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului; 

- Prevederile pct. XV ”Măsuri privind transportul rutier județean de persoane și 
transportul elevilor”, art. 66 alin. (1) și (2), art. 67, art. 68, art. 69 pct. 3 și 5 din O.U.G. 
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, aprobată  prin Legea nr. 179/2020; 

- Prevederile art. 1, alin. (6) lit. g), art. 16  alin (1), art.17 alin (1) lit. b),  h) și i), 
art. 19ˆˡ, art. 42 din Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile 
administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 7  alin (1) lit b) și e), art. 29 alin. (11) din Legea serviciilor 
comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată,  cu modificările și completările 
ulterioare;  

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 201/2013 privind 
aprobarea contractului cadru de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de 
transport  public judeţean de persoane prin curse regulate; 

- Prevederile art. LI, alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 130/2021 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative; 
          În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. m), art. 182 
alin. (1) și alin. (2) și ale art. 580 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
   

 Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă prelungirea Programului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate în județul Prahova, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Prahova nr. 11 din 10.01.2013 cu actualizările ulterioare, până la data 
finalizării procedurilor pentru încheierea, în condițiile legii, a contractelor de delegare a 
gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în 
județul Prahova, dar nu mai târziu de 30.06.2023. 



Art.2. Se prorogă termenul de intrare în vigoare a Programului de transport 
public județean de persoane prin curse regulate 2023 - 2029 aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Prahova nr. 292/11.10.2022 art. 5, lit. b) până la data finalizării 
procedurilor pentru încheierea, în condițiile legii, a contractelor de delegare a gestiunii 
serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în județul 
Prahova, dar nu mai târziu de 30.06.2023.   

Art.3. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
 

                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                        SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                      Hermina Adi  Bîgiu 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ploiești, 21 decembrie 2022 
 
Nr. 452 



ROMÂNIA 
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VICEPREȘEDINTE 
 Nr. 30145/21.12.2022 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea asigurării  
continuității serviciului public de transport județean de persoane prin  

curse regulate în județul Prahova 
 

 
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi 

rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1191/69 şi nr. 1107/70 ale 
Consiliului precum și Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile 
administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, 
reglementează modul de organizare a serviciului public de transport local şi judeţean de 
persoane și impun în sarcina consiliilor locale și județene obligația să asigure, să 
organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor publice de 
transport desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora. 

Valabilitatea licențelor de traseu precum și valabilitatea programelor județene de 
transport a fost prelungită prin OUG 51/2019 (MO nr. 535/28 iunie 2019) pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane, 
până la data de 30 iunie 2023. Ordonanța de Urgență a Guvernului 51/2019 a fost respinsă 
prin Legea nr. 34/2020 (MO 271/01 aprilie 2020), fără ca actul de respingere să dispună în 
privința licențelor de traseu și a programelor județene. Prin Legea nr. 34/2020, în dispoziții 
finale și tranzitorii nu se prevede încetarea valabilității licențelor de transport ceea ce 
înseamnă că drepturile câștigate în baza legii abrogate, respectiv OUG 51/2019, se 
mențin. 

Pentru eliminarea blocajelor apărute ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 
34/2020 privind respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane și 
reglementarea unitară a modului de efectuare a transportului public județean de persoane 
prin curse regulate, prin OUG nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu 
data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 
1/2011, precum şi a altor acte normative, aprobată prin Legea nr. 179/2020, s-a stabilit că 
“transportul rutier judeţean de persoane prin curse regulate se desfăşoară, până la data 
de 31.12.2021, în baza programelor de transport judeţene şi a licenţelor aflate în vigoare 
la data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020 privind 
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane.” În conformitate 
cu prevederile art. LI, alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 130/2021 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea 



unor acte normative, transportul rutier judeţean de persoane prin curse regulate se 
desfăşoară, până la data de 31.12.2022. 

Coroborând prevederile legale invocate mai sus rezultă că licențele de traseu 
eliberate de Autoritatea Rutieră Română sunt în vigoare și trebuie să-și păstreze 
valabilitatea, motiv pentru care se impune a fi menținută și valabilitatea programului 
județean de persoane prin curse regulate în baza căruia au fost eliberate aceste licențe. Prin 
prelungirea Programului județean de transport, se asigură continuitatea transportului public 
judeţean de persoane prin curse regulate și mobilitatea călătorilor în condiții de siguranță. 

Competența de aprobare a programelor de transport se subsumează, potrivit legii, 
dreptului de apreciere a autorității deliberative, respectiv Consiliul Județean Prahova, 
acesta putând să dispună inclusiv menținerea valabilității pe timp limitat a vechiului 
program de transport, pentru asigurarea continuității serviciului public. 

Totodată, deoarece inițial s-a aprobat un nou program de transport împreună cu 
documentația de atribuire către noii operatori și prin avizul condiționat al Agenției 
Naționale pentru Achiziții Publice s-a stabilit obligația Consiliului județean să revizuiască 
cele aprobate inițial, potrivit competențelor legale, se propune prorogarea termenului de 
intrare în vigoare a noului program până la data finalizării procedurilor pentru încheierea, 
în  condițiile legii, a contractelor de delegare a gestiunii serviciului public.  

În concordanță cu cele menționate mai sus, consider că se impune prelungirea 
valabilității Programului județean de transport  persoane prin curse regulate efectuate cu 
autobuzul, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 11/2013, cu 
modificările și completările ulterioare, până la data finalizării procedurilor pentru 
încheierea, în condițiile legii, a contractelor de delegare a gestiunii serviciului public, 
drept pentru care supun spre aprobare prezentul  proiect de hotărâre privind stabilirea unor 
măsuri în vederea asigurării continuității serviciului public de transport județean de 
persoane prin curse regulate în județul Prahova. 

 
 
                                                            VICEPREȘEDINTE, 

APOSTOL CONSTANTIN CRISTIAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
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Nr. 30156/21.12.2022                            
 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind  stabilirea unor măsuri în vederea asigurării  
continuității serviciului public de transport județean de persoane  

prin curse regulate în județul Prahova  
 

 
În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Legea serviciilor publice de 

transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, consiliile județene “sunt obligate să asigure, să organizeze, să 
reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor publice de transport 
desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora.” 

În ceea ce privește licențele de traseu deținute de operatorii de transport, 
valabilitatea acestora precum și valabilitatea programelor județene de transport a fost 
prelungită prin OUG 51/2019 (MO nr. 535/28 iunie 2019) pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane, până la data de 30 
iunie 2023. 

Ordonanța de Urgență a Guvernului 51/2019 a fost respinsă prin Legea nr. 34/2020 
(MO 271/01 aprilie 2020), fără ca actul de respingere să dispună în privința licențelor de 
traseu și a programelor județene. Prin Legea nr. 34/2020, în dispoziții finale și tranzitorii 
nu se prevede încetarea valabilității licențelor de transport ceea ce înseamnă că drepturile 
câștigate în baza legii abrogate, respectiv OUG 51/2019, se mențin. 

Ulterior, OUG 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 
mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor 
acte normative (MO nr.394/14 mai 2020), art.66 prevede faptul că ,,Transportul rutier 
judeţean de persoane prin curse regulate se desfăşoară, până la data de 31.12.2021, în baza 
programelor de transport judeţene şi a licenţelor aflate în vigoare la data publicării în 
Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în domeniul transportului de persoane. În conformitate cu prevederile art. LI, alin. (1) din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, transportul 
rutier judeţean de persoane prin curse regulate se desfăşoară, până la data de 31.12.2022 

Coroborând prevederile legale invocate mai sus rezultă că licențele de traseu 
eliberate de Autoritatea Rutieră Română sunt în vigoare și trebuie să-și păstreze 
valabilitatea, motiv pentru care se impune a fi menținută și valabilitatea programului 
județean de persoane prin curse regulate în baza căruia au fost eliberate aceste licențe.  



În același timp Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de 
transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1191/69 şi 
nr. 1107/70 ale Consiliului precum și Legea serviciilor publice de transport persoane în 
unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, 
reglementează modul de organizare a serviciului public de transport local şi judeţean de 
persoane și impun în sarcina consiliilor locale și județene obligația să asigure, să 
organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor publice de 
transport desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora. 

Serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate pe raza 
administrativ – teritorială a Județului Prahova se va desfășura în baza noului programul de 
transport începând cu data semnării contractului de delegare a gestiunii serviciului public. 
Până la data atribuirii își menține valabilitatea programul de transport existent.  

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

                                           
DIRECTOR EXECUTIV, 

ROBERT ADRIAN STĂNESCU 
 
 
                                                                                                                            
 
 
                                                                                                                           ȘEF SERVICIU 
                                                                                                                    ALEXANDRU ANDRON 
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