
 
R O M Â N I A                                                           
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                  
 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind actualizarea Programului de transport județean  

prin curse regulate în județul Prahova  
 
 

Având în vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 2445/31.01.2023 prezentat de domnul Constantin 

Cristian Apostol, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, prin care se propune 
actualizarea Programului de transport județean prin curse regulate în județul Prahova, 
precum şi Raportul nr. 2483/31.01.2023 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 din 23 octombrie 2007 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 art. 1, alin. (6) lit. g), art. 16  alin (1) , art.17 alin (1) lit. c) din 
Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 
92/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile pct. XV ”Măsuri privind transportul rutier județean de persoane și 
transportul elevilor”, art. 66 alin. (1) 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. 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; 

- Prevederile art. 7  alin (1) lit b) 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 Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 452/21.12.2022 privind 
stabilirea unor măsuri în vederea asigurării continuității serviciului public de transport 
județean de persoane prin curse regulate în județul Prahova; 



 
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. m), art. 182 alin. 

(1) și alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) 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 actualizarea Programului de transport județean, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 11/10.01.2013, cu modificările și 
completările ulterioare, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2 Direcția Servicii și Achiziții Publice va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
 
 

 
                                       CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                       SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                     Hermina Adi Bîgiu 

 
 
 
 
 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ploiești, 1 februarie 2023 
 
Nr. 28                         
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
VICEPREȘEDINTE 
Nr. 2445/31.01.2023 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind actualizarea Programului de transport  

județean prin curse regulate în județul Prahova 
 

 

 
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 92/2007 serviciilor 

publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, actualizată cu 
modificările și completările ulterioare consilile județene au următoarele atribuție 
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 public de transport local de persoane cu autobuze, 
troleibuze, tramvaie, metrou şi în regim de taxi, după caz. 

 
 Potrivit modificărilor legislative aduse prin art. 66 alin. (2) din OUG 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 modificare și completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, a Ordonanței de Urgență nr. 130 din 
17 decembrie 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, precum și a altor acte normative, 
Transportul rutier județean de persoane prin curse regulate se desfășoară, până la data de 
31.12.2022, în baza programelor de transport județene și a licențelor aflate în vigoare la 
data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative în domeniului transportului de persoane. 
  

În baza Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 452/21.12.2022 privind stabilirea 
unor măsuri în vederea asigurării continuității serviciului public de transport județean de 
persoane prin curse regulate în județul Prahova, s-a aprobat 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.  
 S.C VINOTRANS S.R.L. a depus în data de 08.12.2022 solicitarea de renunțare la 
traseul nr. 124 Ploiești-Plopeni-Țipărești începând cu data de 01.02.2023, din cauza 
problemelor financiare.  

Prin urmare, în vederea asigurării continuității transportului județean consider 
necesară introducerea în graficul de circulație al traseului nr. 031 Ploiești – Plopeni – 
Cosminele efectuat de  S.C. PIDES TRANS S.R.L. a următoarelor stații din comuna 
Cocorăștii Mislii (satul Cocorăștii Mislii: Pod peste pârâul Doftaneț-DJ 100D, Pod peste 
pârâul Mislea, Intersecție DJ 100D cu DC 133 Buștenari; satul Goruna:  Intersecție DC 8 
cu DC 9 punct Țiței, Școala Goruna,  Stație apă-Dabija; satul Țipărești: Monument, Școala 
Nouă). 
 

În baza prevederilor legale invocate mai sus și în conformitate cu prevederile art. 
182 alin. (2) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, propun adoptarea proiectului în forma prezentată. 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
            CONSTANTIN CRISTIAN APOSTOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA    
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                          Anexa   
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                            la Hotărârea nr.____________ 
                          din data de ________________ 
                                
                                           
                                                                                
 

 
 
 
 

A. În graficul de circulație al traseului nr. 031 Ploiești – Plopeni – Cosminele  se 
introduc următoarele stații: 

          
 

Nr.crt. DENUMIREA STAŢIEI PUBLICE 

1. 

Comuna Cocorăștii Mislii 
Satul Cocorăștii Mislii: Pod peste pârâul Doftaneț-DJ 100D, Pod peste pârâul Mislea, 

Intersecție DJ 100D cu DC 133 Buștenari;  
Satul Goruna:  Intersecție DC 8 cu DC 9 punct Țiței, Școala Goruna,  Stație apă-

Dabija; 
Satul Țipărești: Monument, Școala Nouă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA 
DIRECȚIA  SERVICII  ȘI ACHIZIȚII  
PUBLICE-SERVICIUL TRANSPORT 
Nr.  2483/31.01.2023 
 
 
 
 

RAPORT 
 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport  
județean prin curse regulate în județul Prahova 

 
 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 11 din 10 ianuarie  2013, a fost 

aprobat Programul de transport județean. 
 Potrivit modificărilor legislative aduse prin art. 66 alin. (2) din OUG 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 modificare și completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, a Ordonanței de Urgență nr. 130 din 
17 decembrie 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, precum și a altor acte normative, 
Transportul rutier județean de persoane prin curse regulate se desfășoară, până la data de 
31.12.2022, în baza programelor de transport județene și a licențelor aflate în vigoare la 
data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative în domeniului transportului de persoane.  

În baza Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 452/21.12.2022 privind stabilirea 
unor măsuri în vederea asigurării continuității serviciului public de transport județean de 
persoane prin curse regulate în județul Prahova, s-a aprobat 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.  

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 92/2007 serviciilor 
publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, actualizată cu 
modificările și completările ulterioare, printre atribuțiile consiliilor județene se regăsește 
și ”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 public de transport local de persoane cu autobuze, 
troleibuze, tramvaie, metrou şi în regim de taxi, după caz. 
 În data de 08.12.2022 S.C VINOTRANS S.R.L. a depus solicitare de renunțare la 
traseul nr. 124 Ploiești-Plopeni-Țipărești începând cu data de 01.02.2023, din cauza 
problemelor financiare.  

Prin urmare, în vederea asigurării continuității transportului județean, se impune 
introducerea în graficul de circulație al traseului nr. 031 Ploiești – Plopeni – Cosminele 
efectuat de S.C. PIDES TRANS S.R.L. a următoarelor stații din comuna Cocorăștii Mislii 
(satul Cocorăștii Mislii: Pod peste părăul Doftăneț-DJ 100D, Pod peste pârâul Mislea, 
Intersecție DJ 100D cu DC 133 Buștenari; satul Goruna:  Intersecție DC 8 cu DC 9 punct 
Țiței, Școala Goruna,  Stație apă-Dabija; satul Țipărești: Monument, Școala Nouă). 

 
 Pentru considerentele prezentate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre 
privind actualizarea Programului de transport județean prin curse regulate în județul 
Prahova.  

 
  

 
 DIRECTOR EXECUTIV, 

ROBERT ADRIAN STĂNESCU 
 
 
 
 
 
   ȘEF SERVICIU, 
                                                                                                                            ALEXANDRU ANDRON 
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