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Nr.IX/7607 din 06.04.2021
ANUNȚ

Având în vedere:
- Propunerea asupra Proiectului de hotărâre nr.IX/5325 din 11.03.2021

privind completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud nr.91/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea în
continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în
județul Bistrița-Năsăud, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.70/2020, transmisă de către Societatea TRANSMIXT SA prin adresa

nr.178/29.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu
nr.II/6959 din 30.03.2021;
- Referatul nr.IIAB/7491 din 05.04.2021 al Biroului mediu, transport
județean - Compartimentul Autoritatea județeană de transport, privind
acceptarea propunerii formulate de către Societatea TRANSMIXT SA;
Facem cunoscută publicarea pe site-ul Consiliului Județean BistrițaNăsăud www.portalbn.ro, la secţiunea Monitorul Oficial Local, Proiecte
hotărâri - transparenţă decizională a Proiectului de hotărâre sus-menționat,
revizuit cu recomandarea aferentă, în conformitate cu prevederile Legii
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată.
INIȚIATOR:
VICEPREȘEDINTE
CAMELIA TABĂRĂ

Întocmit: S.O.D./1 ex.
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CONSILIUL JUDEŢEAN

Proiect de hotărâre nr. IX/5325 din 11.03.2021
privind completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud nr.91/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru
asigurarea în continuare a transportului public judeţean de persoane
prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud, conform
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în data de
________, în prezenţa președintelui și a ____ de consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.IX/5323 din 11.03.2021 al Vicepreşedintelui
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul comun nr.II/5327 din 11.03.2021 al structurii Arhitect-șef și al
Direcției administrație locală din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- adresa nr.64/10.03.2021 a Societății TABITATOUR SRL, înregistrată la
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr.II/5106/10.03.2021;
- adresa nr.161/09.03.2021 a Societății EXMITIANI SRL, înregistrată la
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud sub nr.II/5096/10.03.2021;
- prevederile art.1-4, art.5 alin.(3), art.32, art.35, art.38 Legii nr.55/2020
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.1-3, art.6, art.7 alin.(5), art.12 alin.(1) din Legea
nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii
de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art.2-3, art.4 alin.(1) lit.b)-c), art.4^1 din Ordonanţă de
urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.8 alin.(3) lit.i) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare
de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art.17 alin.(1) lit.h), alin.(2), art.20 alin.(6) - (7) din Legea
nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativteritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile
rutiere, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.293/2021 privind prelungirea stării de
alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- prevederile Ordinului comun al ministrului educaţiei şi ministrul sănătăţii
nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.91/2020
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea în continuare a transportului
public judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud,
conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020;
- avizul nr.IA/____din __.__.2021 al Comisiei de administrație;
- avizul nr.IA/____din __.__.2021 al Comisiei de urbanism;
- avizul nr.IA/____din __.__.2021 al Comisiei juridice și de fonduri
europene;
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.d) şi lit.f), alin.(5) lit.m), art.182
alin.(1), alin.(3) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.I La Cap.10 din Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului de
transport public județean de persoane prin curse regulate, prevăzut în Anexa nr.2
la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.91/2020 privind stabilirea
unor măsuri pentru asigurarea în continuare a transportului public judeţean de
persoane prin curse regulate, în județul Bistrița-Năsăud, conform Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.70/2020, după punctul 10.10.19, se introduce un nou
punct, punctul 10.10.19^1, cu următorul cuprins:
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“10.10.19^1. (1) Pe durata stării de urgență, sau după caz, pe durata
stării de alertă, instituită, respectiv declarată în condițiile legii, operatorul are
dreptul să efectueze, cu informarea şi aprobarea Entităţii Contractante, și cu
informarea prealabilă a populației, modificări temporare, precum suspendări,
limitări, micşorarea frecvenţei de circulaţie, devieri de traseu, m odificări de
capacitate etc., în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt
necesare ca urmare a instituirii măsurii de carantină zonală pentru unele unități
administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud în condițiile legii, sau ca
urmare a limitării/suspendării pe durată determinată a activităţii unor instituţii sau
operatori economici, ori a activităţilor didactice ce impun prezenţa fizică a
antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ în condițiile
legii.
(2) În aplicarea prevederilor alin.(1), operatorul de transport depune la
registratura Consiliului Județean Bistrița-Năsăud o solicitare justificată, cu 2 zile
lucrătoare înainte de a efectua modificarea temporară, care va fi analizată de
îndată și aprobată sau respinsă de către Entitatea Contractantă prin Biroul mediu,
transport județean - Compartiment Autoritatea Județeană de Transport.
(3) În situația aprobării solicitării de modificare temporară prevăzută la
alin.(2), operatorul de transport are obligația informării prealabile a populației cu
privire la aceasta conform prevederilor pct.10.8 Informarea publicului din
contractul-cadru, iar Entitatea Contractantă va publica măsura aprobată pe siteul propriu.”
Art.II Contractele de delegare a gestiunii serviciului de transport public
județean de persoane prin curse regulate, încheiate între Județul Bistrița-Năsăud
și operatorii de transport prevăzuţi în Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Bistriţa-Năsăud nr.91/2020 pentru asigurarea în continuare a serviciului de
transport public județean de persoane prin curse regulate în județul BistrițaNăsăud, se vor completa conform art.I din prezenta hotărâre, prin încheierea unor
acte adiționale la contractele de delegare.
Art.III Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ______ voturi
„pentru”.
Art.IV Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Biroul mediu, transport judeţean din cadrul Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud.
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Art.V Prezenta hotărâre se comunică prin grija Serviciului juridic cu:
- Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, mediu, transport;
- Biroul mediu, transport judeţean;
- Direcţia administraţie locală;
- Operatorii de transport prevăzuţi în Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.91/2020;
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
INIŢIATOR:
VICEPREŞEDINTE,
CAMELIA TABĂRĂ

AVIZ DE LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ

Nr. ___
Din _____.2021
Întocmit: S.V.F./L.B./1 ex.

NOTĂ: prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate simplă (votul majorității
consilierilor județeni prezenți - art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare).
Verificat: Geoff-Ghar Adrian Popescu, șef serviciu, ___________________
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