ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini și Programului
județean de transport public de persoane prin curse regulate
pentru perioada 1.01.2014 - 31.12.2019, în județul Bistrița-Năsăud

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa
președintelui și a ____ consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. ___ / ____ a vicepreşedintelui Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. ___ / ____ al Serviciului administrare drumuri județene,
lucrări publice - Compartiment Autoritatea Județeană de transport din
cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- prevederile Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministerului Internelor și Reformei Administrative nr.
353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile
rutiere , cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr.
980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea
prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere
si a activitătilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr.
27/2011 privind transporturile rutiere;
- prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 972/2007 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public
local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
- prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 207/2007 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport
în domeniul serviciilor de transport public local;
- prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 263/2007 privind

-

-

-

aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor
de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;
prevederile art. 3 din Ordinul comun al Ministerului Administrației și
Internelor și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii nr.240/1614/2012
privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei
de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în
vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane
prin servicii regulate în trafic judeţean;
prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 30/2013 pentru
prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport
public judeţean;
prevederile art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare;
raportul nr.___ din _____ al comisiei de urbanism;

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f), alin. (5), lit. a), pct.14, art.
97 și art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Regulamentul serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud conform anexei nr.1.
Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de transport public
județean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud, conform
anexei nr.2.
Art.3. Se aprobă Programului județean de transport public de persoane
prin curse regulate pentru perioada 1.01.2014 - 31.12.2019, în județul BistrițaNăsăud, conform anexei nr.3.
Art.4. Se stabilesc stațiile publice și autogările aferente serviciului de
transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul BistrițaNăsăud, conform anexei nr.4.
Art.5. Anexele nr. 1,2,3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Se stabilește modalitatea de atribuire în gestiune pentru
executarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse
regulate, pe traseele cuprinse în Programului județean de transport public de
persoane prin curse regulate pentru perioada 1.01.2014-31.12.2019, în județul
Bistrița-Năsăud, gestiune delegată.
Art.7. La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr. 1, 3 și 4 la
Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 41/2008, privind
reglementarea activității de transport public județean, se abrogă.
Art.8. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ___ voturi
“pentru”.
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Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Serviciul administrare drumuri județene, lucrări publice prin
Compartimentul Autoritatea Județeană de transport din cadrul Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud.
Art.10. Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul administraţie şi
relaţii publice cu:
- Serviciul administrare drumuri județene, lucrări publice – Compartiment
Autoritatea Județeană de transport din cadrul Consiliului Județean BistrițaNăsăud;
- Autoritatea Rutieră Română - Agenția teritorială Bistrița;
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

INIȚIATOR
VICEPREŞEDINTE,
DORIN POPESCU

Avizat:
p.SECRETARUL JUDEŢULUI,
DIRECTOR EXECUTIV
MICA OPREA

Nr. ______
Din ______ 2013
L.N./5 ex.
Notă: prezenta hotărâre se adoptă cu votul majorității consilierilor județeni prezenți (art. 97
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare).
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