
 

 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 

 

 

PROIECTUL   DE   HOTARARE  NR. 18 

pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii 
serviciului de transport public pe raza de competenta a Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat – 

ATRAS, pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a 
gestiunii Serviciului de transport public local de călători în conformitate 
cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, in forma actualizata, 

a modalitatii de gestiune a acestui serviciu public si a proiectului 
contractului de delegare a  gestiunii Serviciului de transport public local 

 

 
  Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in sedinta 

extraordinara – de indata    pe luna mai 2021; 
 

        Avand in vedere:  

 referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub 
nr. ……./………., intocmit in conformitate cu prevederile art.136, 

alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in 
calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act 
normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea 

atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor 
administrative; 

 raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. ……/…………., 
intocmit in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile 

art.240 din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii 
functionarilor publici si personalului contractual in exercitarea 
atributiilor ce le revin potrivit legii (intocmirea rapoartelor sau a altor 

documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv 
semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, 

din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor 
administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ; 

 avizul/avizele consultativ/e al/ale Comisiei /Comisiilor  de specialitate 

a/ale Consiliului local Podgoria, inregistrat/e sub nr……/……………; 
 Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport 
de călători pe calea ferată și rutier și de abrogare a Regulamentelor (CEE) 



 

nr. 1191/69 și nr. 1107/70 (JO L 315/2007), denumit în continuare 

"Regulamentul (CE) 1370/2007"; 

 prevederile art. 8 alin. (3) lit. d), art.10 alin. (1) si alin. (4), art.22, alin.(3), 
art. 28 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 

51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 prevederile art. 3, art.22, art.30, alin.(1), alin.(2), lit.a), art. 37 alin. (1) si 
alin. (2) din Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 prevederile Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic; 
 prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 prevederile H.G.  nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020; 
 Prevederile O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
 Prevederile O.G. nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport 
inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfeţelor cu 

alte moduri de transport, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Prevederile O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice 
subvenţionate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile 

interioare, republicată; 
 Prevederile OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în  domeniul 

ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii 
concurenței nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile Ordinului nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al 

serviciilor de transport public local; 
 prevederile art.129 alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n) din O.U.G nr.57/2019 

privind Codul administrativ; 
 

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de 
tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

 
În temeiul art.133, alin.(1), art. 134 alin (4),  art. 139, alin.(1) si 

ale art.196, alin.1, lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
       Art.1. Se aproba Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii 

serviciului de transport public pe raza de competenta a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat – 

ATRAS, pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a 
gestiunii Serviciului de transport public local de călători în conformitate cu 
prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, in forma actualizata, conform 

Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2. Se aproba modalitatea de gestiune a Serviciului de transport 

public local de călători pe raza de competenta a Asociatia de Dezvoltare 



 

Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat – ATRAS, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, ca fiind 

„gestiunea directa”. 
Art.3. Se aproba contractul de delegare a gestiunii directe a serviciului 

de transport public local pe raza de competenta a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS, (in 
proiect), conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.4. Se avizeaza Caietul de sarcini al serviciului de transport public 
local de persoane prin curse regulate in cadrul Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară a transportului public din Rm. Sărat-ATRAS, conform Anexei 
14 la contractul de delegare (in proiect).  

Art.5. Se avizeaza Regulamentul pentru efectuarea serviciului de 
transport public local de persoane prin curse regulate in cadrul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Rm. Sărat-ATRAS, 
conform Anexei 15 la contractul de delegare (in proiect).  

Art.6. Se mandateaza  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a 

Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS,  sa exercite, in numele si pe 

seama unitatii administrativ-teritoriale Podgoria, dreptul de a delega gestiunea 
serviciului de transport public local catre S.C. Transport Urban de Calatori 
S.A. Rm. Sarat, dupa obtinerea avizului Consiliului Concurentei;                                      

Art.7. Se mandateaza reprezentantul unitatii administrativ-teritoriale 
Podgoria, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS, in numele 
si pe seama unitatii administrativ-teritoriale Podgoria,  aprobarea Studiului de 
oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport public pe raza 

de competenta a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului 
Public din Ramnicu Sarat – ATRAS, pentru fundamentarea si stabilirea 
solutiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de 

călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, in 
forma actualizata, si aprobarea modalitatii de gestiune a Serviciului de 

transport public local de călători pe raza de competenta a Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat – 
ATRAS, prin gestiune directa, catre S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. 

Sarat. 
Art.8. Se mandateaza reprezentantul unitatii administrativ-teritoriale 

Podgoria, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitară a Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS, in numele 
si pe seama unitatii administrativ-teritoriale Podgoria aprobarea contractului 

de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de 
competenta a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public 

din Ramnicu Sărat-ATRAS cu S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. 

Sarat.  
Art.9. Se mandateaza Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a 

Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS pentru a semna, prin 
reprezentantul sau legal – Presedintele Asociatiei, domnul CÎRJAN SORIN 
VALENTIN, in numele si pe seama unitatii administrativ-teritoriale Podgoria , 

Contractul de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local 
pe raza de competenta a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a 

Transportului Public din Ramnicu Sărat-ATRAS cu S.C. Transport Urban de 

Calatori S.A. Rm. Sarat.  



 

Art.10. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza  
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu – 
sarat- ATRAS  prin organismele de conducere. 

 

Art.11. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se 
comunica Primarului  comunei Podgoria, celor nominalizati cu ducerea la 
indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea 

exercitarii controlului cu privire la legalitate   
 
 

 
 Iniţiator,  

          Primar,  

   Chiru Marius Viorel  
 

 

Avizat pentru legalitate,  

Secretar general, 

 
Rapeanu Violeta- Cristina  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podgoria 

   Proiect de hotarare nr. 18 din 5.05.2021 

 



 

ROMANIA 
COMUNA PODGORIA 

Localitatea Podgoria, Comuna Podgoria, Judetul Buzau, Cod 127480 
Telefon: 0238 774 923;  Fax: 0238 774 953 

 

PRIMARUL COMUNEI PODGORIA 

 
Nr.  1891/7.05.2021 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarâre privind aprobarea Studiului de oportunitate 
privind delegarea gestiunii serviciului de transport public pe raza de 
competenta a Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului 

Public din Ramnicu Sarat – ATRAS, pentru fundamentarea si stabilirea 
solutiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de transport public 

local de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 
1370/2007, in forma actualizata, a modalitatii de gestiune a acestui 
serviciu public si a proiectului contractului de delegare a  gestiunii 

Serviciului de transport public local 
 
In conformitate cu prevederile art.7, alin.(1), lit.e) din Legea serviciilor 

comunitare de utilitati publice nr.51/2006, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare : ,,Organizarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi 
publice trebuie să asigure îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public definite 
potrivit următoarelor exigenţe/cerinţe fundamentale, şi anume …..e) 
transparenţă decizională şi protecţia utilizatorilor”, coroborat cu prevederile 
Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport de 
călători pe calea ferată și rutier și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 
1191/69 și nr. 1107/70 (JO L 315/2007), denumit în continuare 

"Regulamentul (CE) 1370/2007"  

Raportat la:  
-prevederile art.3, art.22, art.30, alin.(1), alin.(2), lit.a), art.37 alin.(1) si 

(2), ale Legii 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-prevederile art.8 alin.(3) lit. d), art.10 alin. (1) si alin. (4), art.22 alin.(3), 

art. 28 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 
51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic; 
-prevederile H.G.  nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice 

de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 

privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020; 

-Prevederile O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
-Prevederile O.G. nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de 

transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea 

interfeţelor cu alte moduri de transport, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-Prevederile O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii 
publice subvenţionate de transport rutier intern și de transport pe căile 

navigabile interioare, republicată; 



 

-Prevederile OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în  domeniul 
ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii 

concurenței nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-Prevederile Ordinului nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-

cadru al serviciilor de transport public local; 
 Avand in vedere: 

- Prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de 

transport de călători pe calea ferată și rutier și de abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 (JO L 315/2007), denumit în continuare 

"Regulamentul (CE) 1370/2007"; 

-Prevederile Hotararii Consiliului local Podgoria  nr. 31/31.08.2012 privind 
participarea  comunei Podgoria in calitate de membru asociat la Asociatia de 

Dezvoltare Interomunitara a Transportului Public Rm Sarat; 
- Prevederile Hotararii Consiliului local Podgoria  nr.3/29.01.2021 privind 

aprobarea actualizarii Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a 

Transportului Public din Rm. Sărat-ATRAS; 
- Adresa nr. 767/28.04.2021  a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

a Transportului Public din Ramnicu  Sărat-ATRAS, înregistrată la sediul  

Primăriei  Comunei Podgoria sub  nr.1757/4.05.2021; 
Fata de considerentele anterior mentionate, in baza prevederilor art.136, 

alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, initiez proiectul de 
hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea 
gestiunii serviciului de transport public pe raza de competenta a Asociatia de 

Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat – 
ATRAS pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a 
gestiunii Serviciului de transport public local de călători în conformitate cu 

prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, in forma actualizata, a 
modalitatii de gestiune a acestui serviciu public, a proiectului contractului de 

delegare a  gestiunii Serviciului de transport public local, avizarea Caietului de 
sarcini si Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public 
local de persoane prin curse regulate in cadrul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară a Transportului Public din Rm. Sărat-ATRAS, conform 
anexelor. 

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, inaintez 
Consiliului Local al comunei Podgoria, spre dezbatere si aprobare proiectul de 

hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea 
gestiunii serviciului de transport public pe raza de competenta a Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat – 

ATRAS pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a 
gestiunii Serviciului de transport public local de călători în conformitate cu 

prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, in forma actualizata, a 
modalitatii de gestiune a acestui serviciu public si a proiectului contractului 
de delegare a  gestiunii Serviciului de transport public local, conform anexelor. 

 
Primar, 

Chiru Marius Viorel 



 

ROMANIA 
COMUNA PODGORIA 

Localitatea Podgoria, Comuna Podgoria, Judetul Buzau, Cod 127480 
Telefon: 0238 774 923;  Fax: 0238 774 953 

 
VICEPRIMARUL COMUNEI PODGORIA 

 

APROB,  
PRIMAR,  

                                                                            

                                                                           Chiru Marius - Viorel
   

Nr.1920/10.05.2021 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 
la proiectul de hotarâre privind aprobarea Studiului de oportunitate 

privind delegarea gestiunii serviciului de transport public pe raza de 

competenta a Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului 
Public din Ramnicu Sarat – ATRAS, pentru fundamentarea si stabilirea 
solutiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de transport public 

local de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 
1370/2007, in forma actualizata, a modalitatii de gestiune a acestui 

serviciu public si a proiectului contractului de delegare a  gestiunii 
Serviciului de transport public local 

 

 
Serviciul public de transport public local face parte din sfera serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale având 

competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, 
organizarea, gestionarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum 

şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi 
exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor 
administrativ – teritoriale care compun sistemele de utilităţi publice, prioritar 

fiind interesul general al colectivităţii locale. 
         Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, modificată 
și completată de Ordinul nr.182/2011, stabilește cadrul juridic privind 
înființarea, autorizarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finanțarea și 
controlul funcționării serviciilor de transport public în comune, orașe, 

municipii, județe și în zonele asociațiilor de dezvoltare comunitară. 

Luand in considerare prevederile art.3 din actul normativ mentionat mai 
sus, se specifica faptul ca ,,serviciile publice de transport local si judetean fac 
parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publica si cuprind totalitatea 
actiunilor si activitatilor de utilitate publica si de interes economic si social 
general desfasurate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale sau al 
asociatiilor de dezvoltare intercomunitara ori al altor forme de asociere intre 
unitatile administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea 
autoritatilor administratiei publice locale, in scopul asigurarii serviciilor publice 
de transport local, precum si a serviciilor publice de transport judetean de 
persoane.” 



 

Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, stipulează 
la art. 30 alin. (1)  si alin. (2), lit. a) următoarele: 

,,(1) Pot executa serviciul public de transport local şi judeţean de persoane 
operatorii de transport rutier şi transportatorii autorizaţi. 

(2)  Operatorii de transport rutier sunt deţinători ai licenţelor eliberate în 
condiţiile legii. Aceştia pot fi: 
a) societati infiintate de unitatile administrativ-teritoriale sau de unitatile 
administrativ-teritoriale membre ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara 
ori ale altor forme de asociere a unitatilor administrativ-teritoriale” 

Conform Art. 37, alin (1) și alin. (2) din Legea nr. 92/2007 privind 

serviciile de transport public local se menționează următoarele:   

    ,,(1) Atribuirea în gestiune directă sau delegată, conform legii, a serviciului 
public de transport local şi judeţean de persoane prin curse regulate se 
finalizează prin încheierea unei hotărâri de dare în administrare sau a unui 
contract de delegare a gestiunii serviciului, după caz. Licenţa de traseu 
reprezintă actul tehnic şi juridic emis de o autoritate locală competentă ca anexă 
la hotărârea de dare în administrare sau, după caz, la contractul de delegare a 
gestiunii, opozabilă faţă de organele cu atribuţii de control în trafic, care atestă 
dreptul unui operator de serviciu public de a presta pe un anumit traseu servicii 
publice regulate de transport rutier cu autobuze sau autocare. 
    (2) Odată cu aprobarea programului public de transport local sau judeţean de 
persoane prin curse regulate, realizate cu autobuze, troleibuze, tramvaie sau 
trenuri de metrou, după caz, consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor stabili modalităţile de atribuire 
în gestiune, pentru executarea serviciului public de transport local, pe întreaga 
reţea de trasee, pe grupe de trasee şi pe trasee.” 

Potrivit   prevederilor   art. 8, alin. (3), lit. d)  din   Legea   nr. 51/2006   a  
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificări și 

completări ulterioare, în exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în 
sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei 
publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi 

publice şi adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalităţii de gestiune a 
serviciilor de utilităţi publice şi darea în administrare sau, după caz, punerea 

la dispoziţie a sistemelor de utilităţi publice destinate furnizării/prestării 
acestora. 

Conform prevederilor art.10 alin.(1), alin.(4) din actul normativ mentionat 

anterior, este stipulat faptul ca: 
,,Art.10 (1): Doua sau mai multe unitati administrativ-teritoriale, in limitele 
competentelor autoritatilor lor deliberative si executive, pot sa coopereze si sa se 
asocieze, in conditiile legii, in scopul constituirii unor asociatii de dezvoltare 
intercomunitara avand ca scop furnizarea/prestarea in comun a serviciilor 
comunitare de utilitati publice si infiintarea, modernizarea, reabilitarea si/sau 
dezvoltarea, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente.       

(4)  Unitatile administrativ-teritoriale pot mandata, in conditiile legii, asociatiile 
de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice, prin 
hotarari ale autoritatilor lor deliberative, sa exercite, pe seama si in numele lor, 
dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilitati publice transferate in 
responsabilitatea asociatiilor, inclusiv dreptul de a pune la dispozitie sistemele 
de utilitati publice aferente serviciilor de utilitati publice transferate. In acest 
scop, hotararile autoritatilor administratiei publice locale privind mandatarea si 
actele juridice de constituire a oricarei asociatii trebuie sa contina prevederi 



 

detaliate si complete privind conditiile de exercitare de catre aceasta a 
mandatului special incredintat. 

Conform prevederilor art. 22, alin. (1) coroborat cu alin. (3) din   Legea   
nr. 51/2006   a  serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificări și completări ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale 

sunt libere să hotărască asupra modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi 
publice aflate sub responsabilitatea lor, modalitatea de gestiune stabilindu-se 

prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-
teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi starea 
serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de 

interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, 
precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice. 

Avand in vedere: 

 Prevederile art. 28 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 Prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile 
publice de transport de călători pe calea ferată și rutier și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 (JO L 315/2007), 

denumit în continuare "Regulamentul (CE) 1370/2007"; 
 Prevederile Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic; 
 Prevederile H.G.  nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice 

de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020; 
 Prevederile O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile O.G. nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de 
transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru 

realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 Prevederile O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii 

publice subvenţionate de transport rutier intern și de transport pe căile 

navigabile interioare, republicată; 
 Prevederile OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în  domeniul 

ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii 
concurenței nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Prevederile Ordinului nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de 

sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;  

 Prevederile Hotararii Consiliului local Podgoria  nr. 31/31.08.2012 
privind participarea  comunei Podgoria in calitate de membru asociat la 

Asociatia de Dezvoltare Interomunitara a Transportului Public Rm Sarat; 
 Prevederile Hotararii Consiliului local Podgoria  nr.3/29.01.2021 privind 

aprobarea actualizarii Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară a Transportului Public din Rm. Sărat-ATRAS; 



 

 Adresa nr. 767/28.04.2021  a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
a Transportului Public din Ramnicu  Sărat-ATRAS, înregistrată la sediul  

Primăriei  Comunei Podgoria sub  nr.1757/4.05.2021; 
 

Raportat la dispoziţiile art.  129, alin. (2), lit.d) şi alin. (7), lit. n) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, conform cărora Consiliul local 
exercită atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local, asigurând, 

potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes local privind serviciile comunitare de utilități 

publice de interes local; 
În temeiul dispozițiilor art. 139 alin (1) si ale art 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 59/2019 privind Codul administrativ, 

propunem spre competentă analiză și aprobare autorității deliberative, la 

proiectul de hotarâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind 
delegarea gestiunii serviciului de transport public pe raza de competenta a 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu 
Sarat – ATRAS, pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de 

delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de călători în 
conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, in forma 
actualizata, a modalitatii de gestiune a acestui serviciu public – gestiunea 

directa, precum si a proiectului contractului de delegare a  gestiunii 
Serviciului de transport public local,  conform anexelor. 

 
Viceprimar, 

 

Iorga Damian 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


