HOTĂRÂREA NR. _____
din __________________ 2019
privind: aprobarea procedurii de atribuire directă, pe o perioadă de 60 de zile, dar nu
mai mult de 12 luni, a unor trasee cuprinse în Programul de transport rutier contra cost
de persoane prin servicii regulate, la nivelul judeţului Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi: Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 13.978/09.12.2019
Consiliul Judeţean Galaţi
Având în vedere referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi ;
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 8¹ alin (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr.
27/2011privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 20 alin (1) şi (2), art. 24, precum şi anexele nr. 3 şi 4 din
Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea
transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, aprobate prin
Ordinului ministrului transporturilor/ ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr.
1.158/2.336 din 12 august 2019;
Având în vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019,
privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă procedura de atribuire directă, pe bază de anunţ public, pe o perioadă
de 60 de zile, dar nu mai mult de 12 luni, a unor trasee cuprinse în Programul de transport
rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel judeţean, conform anexei nr. 1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Criteriile de evaluare a operatorului de transport şi punctajele care se
acordă în cazul atribuirii traseelor judeţene, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă Metodologia de punctare privind criteriile de evaluare a operatorului de
transport, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Galaţi,
Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 3,
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul General al Judeţului,
Ionel Coca
Lupu Barat Mădălina / 04.11.2019

Arhitect şef / Mărioara Dumitrescu
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Anexa nr. 1
PROCEDURA
de atribuire directă, pe perioadă de 60 de zile, dar nu mai mult de 12 luni, a traseelor
judeţene din cadrul Programului de transport rutier contra cost de persoane prin
servicii regulate la nivelul judeţului Galaţi
1.
Se pot atribui direct traseele judeţene, pe o perioadă de 60 de zile, pe bază de anunţ
public, cu respectarea criteriilor de evaluare prevăzute în Anexa nr. 2, în următoarele situaţii:
a) în cazul în care operatorii de transport rutier nu au depus solicitare de prelungire a
valabilităţii licenţelor de traseu conform art. X, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 51/2019;
b) în cazul în care operatorul de transport rutier renunţă la executarea transportului,
fără respectarea termenului de 60 de zile de la notificarea către Consiliul Judeţean
Galaţi de renunţare la traseu, conform art. 20 alin. (1) din Ordinul ministrului
transporturilor/ ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr.
1.158/2.336 din 12 august 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier
contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean
c) în cazul suspendării licenţei de transport/licenţei comunitare a operatorului de
transport deţinător al traseului.
În cazul în care operatorului de transport rutier i s-a retras licenţa de traseu sau a
renunţat la aceasta, din motive ce nu pot fi imputate Consiliului Judeţean Galaţi, forţei majore
ori cazului fortuit, acesta nu mai poate participa la atribuirea aceluiaşi traseu pe toată perioada
de valabilitate a Programului de transport.
Participă la atribuirea traseelor operatorii de transport rutier autorizaţi, ce deţin
autobuze înmatriculate în România, în proprietate sau cu contract de leasing, libere de alte
sarcini de transport (pe baza unei declaraţii pe propria răspundere a operatorului de
transport).
2. În cazul în care, din motive ce nu sunt imputabile Consiliului Judeţean Galaţi, traseele
menţionate la pct. 1, nu sunt atribuite în termenul de 60 de zile prin intermediul
platformei electronice gestionate de către Agenţia pentru Agenda Digitală a României
(A.A.D.R.), acesta se prelungeşte până la data atribuirii lor, dar nu mai mult de 12 luni.
În cazul prevăzut la pct. 1, lit. c), durata licenței de traseu astfel atribuită va fi egală cu
cea a perioadei de suspendare.
Etapele atribuirii directe:
a) Publicarea unui anunţ cu privire la traseele judeţene aflate în situaţiile prevăzute la
pct. 1, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi şi pe site-ul acestuia, cu 10 zile înainte
de data organizării şedinţei de evaluare.
Anunţul va cuprinde:
- traseele supuse atribuirii;
- criteriile, punctajele şi metodologia, ca factori de evaluare şi departajare a
ofertelor, conform prevederilor Anexei nr. 2 şi Anexei nr. 3;
- data limită pentru depunerea ofertelor;
- data organizării şedinţei de evaluare;
- data afişării rezultatelor.
b) Documentele solicitate:
- cerere/ solicitare atribuire traseu judeţean;
- lista autovehiculelor cu care operatorul de transport participă la procedura de
atribuire;
- copie conformă licenţă comunitară;
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copie certificat de înmatriculare al autovehiculului;
copie carte de identitate a autovehiculului;
copie certificat de clasificare;
copie certificat de înregistrare la Registrul Comerţului;
certificat eliberat de autorităţile legale competente, care să ateste lipsa datoriilor
restante către bugetul general consolidat, la momentul depunerii acestora;
- declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea documentelor;
- declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că autovehiculul este liber
de alte sarcini de transport.
c) Documentele solicitate vor fi numerotate, întocmindu-se un opis al acestora şi vor fi
depuse la Registratura Consiliului Judeţean Galaţi, în plic închis, pe care se vor
menţiona: denumirea operatorului, date privind identificarea operatorului, denumirea
traseului judeţean pentru care se face cererea, datele de identificare ale autorităţii
contractante.
d) Evaluarea ofertelor se va face în termen de 3 zile de la data expirării termenului de
depunere a acestora, de către o comisie constituită din 3 persoane, numite prin
Dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi;
e) Rezultatul atribuirii directe, stabilit de către comisia de evaluare se va afişa la sediul
Consiliului Judeţean Galaţi şi se va publica pe site-ul instituţiei, în ziua următoare
expirării termenului prevăzut pentru evaluarea ofertelor;
f) Operatorii de transport rutier participanţi la procedură vor putea contesta rezultatul
atribuirii în termen de 2 zile de la afişarea rezultatelor. Soluţionarea eventualelor
contestaţii se va efectua în termen de o zi. Rezultatul în urma soluţionării
eventualelor contestaţii se va publica atât la sediul Consiliului Judeţean Galaţi cât şi
pe site-ul instituţiei;
g) Atribuirea licenţelor de traseu şi a graficelor de circulaţie aferente pentru efectuarea
transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean se
va face prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi.
h) Licenţele de traseu însoţite de graficele de circulaţie aferente se eliberează într-un
număr egal cu numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după achitarea
tarifului perceput pentru eliberarea licenţei de traseu.
i) În cazul în care operatorul de transport rutier căruia i s-a atribuit un traseu nu se
prezintă la sediul Consiliului Judeţean Galaţi în vederea eliberării licenţei de traseu
şi a graficului de circulaţie aferent acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la
adoptarea actului normativ precizat la lit. g), traseul se va atribui următorului
operator de transport rutier clasat în cadrul şedinţei de atribuire;
j) Traseele care nu au fost solicitate sau atribuite la şedinţa de atribuire, fac obiectul
unor noi şedinţe de atribuire. Procedura se va relua în termen de 15 zile de la data
afişării rezultatelor şedinţei de atribuire anterioare.
În cazul în care, din motive care nu pot fi imputabile consiliului judeţean, traseele care
nu au fost atribuite în termenul de 60 de zile, termenul se prelungeşte, prin hotărâre din
60 în 60 de zile, până la data atribuirii lor, dar nu mai mult de 12 luni, conform art. 24,
alin. (4) din Ordinul 1158/2336/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra
cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean.
În cazul în care, după atribuirea traseului pe 60 de zile, operatorul de transport nu mai
doreşte prelungirea termenului de valabilitate al licenţei de traseu cu încă 60 de zile,
traseul respectiv va fi supus unei noi proceduri de atribuire.
-
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Anexa nr. 2
CRITERIILE DE EVALUARE
a operatorului de transport şi punctajele care se acordă
în cazul atribuirii traseelor judeţene

1.


















Vechimea parcului de vehicule:
Anul de fabricaţie (AF) este acelaşi cu anul atribuirii (AA) - 35 puncte;
AF = AA-1 - 30 puncte;
AF = AA-2 - 25 puncte;
AF = AA-3 - 20 puncte;
AF = AA-4 - 15 puncte;
AF = AA-5 - 12 puncte;
AF = AA-6 - 11 puncte;
AF = AA-7 - 10 puncte;
AF = AA-8 - 9 puncte;
AF = AA-9 - 8 puncte;
AF = AA-10 - 7 puncte;
AF = AA-11 - 6 puncte;
AF = AA-12 - 5 puncte;
AF = AA-13 - 4 puncte;
AF = AA-14 - 3 puncte;
AF = AA-15 - 2 puncte;
AF = AA-16 - 1 punct.

2.





Gradul de confort al autovehiculelor, clasificate pe categorii:
Categoria I - 15 puncte;
Categoria a II-a - 12 puncte;
Categoria a III-a - 9 puncte;
Categoria a IV-a - 1 punct.

Vehiculele neclasificate nu pot participa la atribuirea traseelor cuprinse în programul de
transport judeţean.
3.

Dotarea autobuzului cu instalaţie de aer condiţionat - 5 puncte.

4.
Operatorul de transport rutier nu poate participa la atribuirea traseelor judeţene în cazul
în care înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat/ bugetul local, conform certificatelor
de atestare fiscală.
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Anexa nr. 3

METODOLOGIA DE PUNCTARE
privind criteriile de evaluare a operatorului de transport

1. Punctajele aferente criteriilor de evaluare prevăzute la pct. 1 - 3, precum şi
îndeplinirea condiţiei de participare prevăzute la pct. 4 din Anexa nr. 2 se raportează la data
de referinţă care reprezintă prima zi din calendarul atribuirii electronice.
2. La criteriul nr. 1 din Anexa nr. 2 se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va
fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică.
Numărul de ani se stabileşte în funcţie de anul de fabricaţie înscris în certificatul de
înmatriculare sau în cartea de identitate a autovehiculului, fără a se lua în considerare luna din
an.
3. La criteriul nr. 2 din Anexa nr. 2 se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va
fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică.
4. La criteriul nr. 3 din Anexa nr. 2 se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va
fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumulează şi apoi se face media aritmetică.
5. Punctajul obţinut la criteriile de evaluare 1 - 3 din Anexa nr. 2 se cumulează.
6. În cazul în care operatorul de transport rutier nu prezintă dovada că nu are datorii la
bugetul local şi/ sau de stat, nu poate participa la atribuirea traseelor judeţene.
7. În cazul grupelor de trasee se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi
utilizat la executarea fiecărui traseu în parte. Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va
face media aritmetică. Punctajele obţinute pe fiecare traseu se cumulează şi se face media
aritmetică.
În cazul în care operatorul de transport rutier a renunţat la licenţa de traseu pentru un
traseu, este depunctat cu trei puncte pentru fiecare traseu. În această situaţie, punctajul
obţinut la criteriile de evaluare 1 - 3 din Anexa nr. 2 se cumulează, iar din totalul rezultat se
scad punctele corespunzătoare renunţărilor.
8. În caz de egalitate de puncte la punctajul general, licenţa de traseu se atribuie
operatorului de transport rutier care întruneşte punctajul cel mai mare la criteriul 1 din Anexa
nr. 2. În cazul în care se menţine egalitatea, licenţa de traseu se atribuie operatorului de
transport rutier care întruneşte punctajul cel mai mare la criteriul 2 din Anexa nr. 2. Dacă şi
astfel se menţine egalitatea, licenţa de traseu se atribuie operatorului de transport rutier care
întruneşte punctajul cel mai mare la criteriul 3 din Anexa nr. 2. În situaţia în care şi după
aplicarea algoritmului de calcul anterior menţionat există doi sau mai mulţi operatori de
transport rutier clasaţi pe locul 1, care au punctaje identice la toate cele trei criterii de
evaluare, licenţa de traseu se atribuie operatorului de transport rutier care are cea mai mare
experienţă similară.

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Direcţiile din aparatul de specialitate

Nr. 13.978/09.12.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea procedurii de
atribuire pe o perioadă de 60 de zile, dar nu mai mult de 12 luni, a unor trasee cuprinse
în Programul de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la
nivelul judeţului Galaţi
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un
proiect de hotărâre, privind aprobarea procedurii de atribuire pe o perioadă de 60 de zile, dar
nu mai mult de 12 luni, a unor trasee cuprinse în Programul de transport rutier contra cost de
persoane prin servicii regulate, la nivelul judeţului Galaţi.
Potrivit art. 8¹ alin. (1) şi (2), secţiunea a 5-a din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011
privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile judeţene,
asigură, organizează, reglementează, coordonează, verifică, monitorizează şi controlează
prestarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel judeţean,
desfăşurat între localităţile judeţului.
Conform art. 24 alin. (1) din Normele metodologice privind aplicarea prevederilor
referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii
regulate la nivel judeţean, aprobate prin Ordinul nr. 1158/2336/2019:
„(1) Consiliile judeţene pot atribui trasee, pe o perioada de 60 de zile, termen în care se va
organiza atribuirea electronică a acestora prin sistemul informatic pentru atribuirea electronică
a traseelor naţionale, pe bază de anunţ public, cu respectarea criteriilor de evaluare în
vigoare, în următoarele situaţii:
a) în cazul traseelor pentru care operatorii de transport nu au depus solicitare de prelungire
conform art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2019;
b) în cazul în care operatorul de transport renunţă la executarea transportului, fără
respectarea termenului de 60 de zile prevăzut la art. 20 alin. (1).
(2) Procedura de atribuire prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a consiliului
judeţean.
(3) În cazul suspendării licenţei de transport/licenţei comunitare, consiliile judeţene pot atribui
direct trasee, pe perioada suspendării.
(4) În cazul în care, din motive ce nu sunt imputabile consiliului judeţean, traseele menţionate
la alin. (1) nu sunt atribuite în termenul de 60 de zile, acesta se prelungeşte până la data
atribuirii lor, dar nu mai mult de 12 luni.
(5) În cazul prevăzut la alin. (3), durata licenţei de traseu astfel atribuită va fi egală cu cea a
perioadei de suspendare”.
Potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/03.07.2019
privind Codul administrativ: „Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de
atribuţii: alte atribuţii prevăzute de lege.”
De asemenea, conform art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr.
57/03.07.2019 privind Codul administrativ: „ În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile
administraţiei publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter
normativ sau individual, după cum urmează: a) consiliul local şi consiliul judeţean adoptă
hotărâri;”
În concluzie, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate.
Direcţia Economie şi
Finanţe,
George STOICA

Direcţia de Dezvoltare
Regională,
Laura Angheluţă

Direcţia Patrimoniu,
Constantin CRISTEA

Direcţia Programe,
Camelia EPURE

Direcţia Tehnică,
Elena SĂNDULACHE

Serviciul contencios
şi probleme juridice,
_____________

Lupu Barat Mădălina / 04.11.2019

Direcţia Arhitect Şef,
Mărioara DUMITRESCU

Arhitect şef / Mărioara Dumitrescu

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI

Nr. 13.978/09.12.2019

Direcţia Arhitect Şef

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea procedurii de
atribuire directă, pe o perioadă de 60 de zile, dar nu mai mult de 12 luni, a unor trasee
cuprinse în Programul de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate,
la nivelul judeţului Galaţi
Potrivit prevederilor art. 8¹ alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011privind
transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Galaţi prin
Autoritatea Judeţeană de Transport Public din cadrul Direcţiei Arhitect Şef are calitatea de autoritate
competentă în sensul asigurării, organizării, coordonării, reglementării, verificării şi monitorizării
prestării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel judeţean,
desfăşurat între localităţile judeţului. În acest sens, o responsabilitate a Consiliului Judeţean Galaţi este
şi atribuirea traseelor cuprinse în Programul de transport judeţean prin curse regulate. Atribuirea
traseelor se face electronic în Sistemul informatic al Agenţiei pentru Agenda Digitală a României.
Deoarece perioada necesară pentru operaţionalizarea Sistemului informatic gestionat de
Agenţia pentru Agenda Digitală a României pentru atribuirea electronică a traseelor judeţene, raportat
la modificările privind condiţiile de eligibilitate ale operatorilor la procedura de atribuire electronică a
traseelor judeţene este insuficientă, este necesară stabilirea unei perioade de tranziţie, în care
atribuirea se poate face în mod direct pe o perioada de 60 de zile, dar nu mai mult de 12 luni.
Conform art. 24 alin. (1) din Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare
la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel
judeţean, aprobate prin Ordinul nr. 1158/2336/2019:
„(1) Consiliile judeţene pot atribui trasee, pe o perioada de 60 de zile, termen în care se va organiza
atribuirea electronică a acestora prin sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor
naţionale, pe bază de anunţ public, cu respectarea criteriilor de evaluare în vigoare, în următoarele
situaţii:
a) în cazul traseelor pentru care operatorii de transport nu au depus solicitare de prelungire conform
art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2019;
b) în cazul în care operatorul de transport renunţă la executarea transportului, fără respectarea
termenului de 60 de zile prevăzut la art. 20 alin. (1).
(2) Procedura de atribuire prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean.
(3) În cazul suspendării licenţei de transport/licenţei comunitare, consiliile judeţene pot atribui direct
trasee, pe perioada suspendării.
(4) În cazul în care, din motive ce nu sunt imputabile consiliului judeţean, traseele menţionate la alin.
(1) nu sunt atribuite în termenul de 60 de zile, acesta se prelungeşte până la data atribuirii lor, dar nu
mai mult de 12 luni.
(5) În cazul prevăzut la alin. (3), durata licenţei de traseu astfel atribuită va fi egală cu cea a perioadei
de suspendare”.
Având în vedere cele mai sus menţionate a fost întocmit proiectul de hotărâre al Consiliului
Judeţean Galaţi privind aprobarea procedurii de atribuire directă, pe o perioadă de 60 de zile, dar nu
mai mult de 12 luni, a unor trasee cuprinse în Programul de transport rutier contra cost de persoane
prin servicii regulate, la nivelul judeţului Galaţi.
Solicităm avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3, 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi
Având în vedere cele expuse mai sus, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.

P R E Ş E D I N T E,
FOTEA COSTEL

Lupu Barat Mădălina / 04.11.2019

Arhitect şef / Mărioara Dumitrescu

