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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
 

SINTEZA 

modului de preluare/nepreluare a propunerilor, observaţiilor şi recomandărilor formulate în etapa de consultare publică 

 pentru proiectul de act administrativ cu caracter normativ hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  

Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în aria 

teritorială de competenţă a UAT Judeţul Galaţi, cu valabilitate până la data de 31.12.2022 
 

Nr. crt. Propunere/observaţie în procedura de consultare publică Motivaţie/argument preluare/nepreluare 
1.  Observaţie cu caracter general - se opinează că proiectul de 

act administrativ cu caracter normativ a fost structurat, cităm 
„fără respectarea în tot a legislaţiei aplicabile serviciului public 
de transport judeţean de călători”.  
Nu s-au au transmis sugestii şi nu s-au înaintat propuneri 
punctuale. 

Nepreluată  
Proiectul de hotărâre a fost fundamentat şi redactat în baza 
legislaţiei naţionale în vigoare pentru domeniul transport public 
de persoane. 
Prevederile art. 1 alin. (2) din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 
131/1401/2019 privind documentele standard şi contractul-cadru 
care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii 
serviciului public de transport de persoane în unităţile 
administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau 
tramvaie prevede că „în elaborarea documentaţiei de atribuire 
prevăzute la alin. (1) entitatea contractantă utilizează 
documentele standard şi contractul-cadru care se constituie 
anexe la prezentul ordin.” 
Documentele propuse spre aprobare conţin elementele 
prevăzute în ordin, adaptate la modalitatea de atribuire a 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate în judeţul Galaţi. 

2.  Observaţie cu caracter general – se opinează că nu au fost 
respectate principiile în baza cărora autorităţile administraţiei 
publice locale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale 
organizează serviciul public de transport judeţean de 
persoane, cu referire la dispoziţiile art. 1 alin. (4) lit. p) din 
Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane 
în unităţile administrativ-teritoriale, actualizată, care prevede: 
“p) consultarea asociaţiilor reprezentative ale operatorilor de 
transport şi/sau ale transportatorilor autorizaţi, precum şi ale 
utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale 
privind serviciul public de transport local şi judeţean, precum şi 
modalităţile de funcţionare a acestui serviciu”.  

Nepreluată 
Actul administrativ cu caracter normativ supus procedurii de 
participare a cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la 
procesul de elaborare, la iniţiativa Consiliului Judeţean Galaţi, 
nu vizează şi nu are ca scop stabilirea de politici şi strategii 
locale privind serviciul public de transport local şi judeţean.  
Proiectul de hotărâre reglementează asigurarea în continuare a 
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, cu 
valabilitate până la data de 31.12.2022, cu operatorii de 
transport care deţin licenţe de traseu valabile pe traseele 
atribuite. 
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Nu s-au transmis sugestii/propuneri punctuale la proiectul de 
hotărâre. 

3.  Observaţie cu caracter general – se opinează că nu au fost 
respectate principiile în baza cărora autorităţile administraţiei 
publice locale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale 
organizează serviciul public de transport judeţean de 
persoane. 
Referire la dispoziţiile art. 1 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 92/2007 
a serviciilor publice de transport persoane în unităţile 
administrativ-teritoriale, actualizată, astfel: 
“i) recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare 
şi dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii 
direcţi ai transportului, denumiţi în continuare utilizatori, şi prin 
finanţarea de la bugetele locale, asigurându-se un profit 
rezonabil pentru operatorii de transport şi transportatorii 
autorizaţi”. 
Nu s-au transmis sugestii punctuale cu referire la proiectul de 
act administrativ cu caracter normativ. 

Nepreluată 
Principiile dintr-un act normativ (lege) pot fi puse în aplicare prin 
actul legislativ de punere în aplicare, aflat în vigoare. Urmărirea 
/invocarea principiilor se admite în scopul interpretării şi 
controlului legalităţii actelor care invocă norma. Principiile 
nuanţează, conturează valori iar norma stabileşte regula de 
drept aplicabilă. 
Interpretarea şi respectarea acestui principiu se realizează prin 
raportare la prevederile art. 4 lit. h) din Legea nr. 92/2007 a 
serviciilor publice de transport persoane în unităţile 
administrativ-teritoriale, actualizată, care stabileşte neechivoc: 
„Contractele de servicii publice nu presupun în mod 
obligatoriu acordarea de compensaţii.” 
În vederea recuperării integrale a costurilor de exploatare 
Consiliul Judeţean Galaţi poate aproba anumite tarife practicate 
de către operatorii de transport, corect şi just fundamentate, 
pentru situaţii stabilite prin prevederile art. 4 lit. h)  din Legea nr. 
92/2007, actualizată, cu referire la situaţia în care autoritatea 
administraţiei publice locale impune sau contactează obligaţii de 
serviciu public. Prin obligaţie de serviciu public se înţelege o 
cerinţă definită sau stabilită de autoritatea competentă pentru a 
asigura servicii publice de transport de călători de interes 
general, pe care un operator, dacă ar ţine seama de propriile 
sale interese comerciale, nu şi le-ar asuma sau nu şi le-ar 
asuma în aceeaşi măsură sau în aceleaşi condiţii, fără a fi 
retribuit. 

4.  Observaţie cu caracter general – se sugerează necesitatea 
respectării dispoziţiilor art. 1 alin. (6) lit. g) din Legea nr. 
92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile 
administrativ, actualizată, care prevede: 
g) asigurarea continuităţii serviciilor publice de transport prin 
programele de transport sau de funcţionare, după caz, corelate 
cu fluxurile de călători existente 
Nu s-au transmis sugestii punctuale cu referire la proiectul de 
act administrativ cu caracter normativ 
 

Nepreluată 
În domeniul serviciului public de transport local şi judeţean, 
Consiliul Judeţean Galaţi are în vedere şi urmăreşte principalele 
obiective prevăzute la art. 1 alin. (6) din Legea nr. 92/2007, 
implicit asigurarea continuităţii serviciului public de transport prin 
programul de transport.  
În Programul de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul 
Galaţi, cu valabilitate până la data de 31.12.2022, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 78 din 30.03.2022, au fost 
preluate propunerile şi sugestiile transmise de operatorii de 
transport, pentru armonizarea programului la fluxurile de călători 
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actuale. 
5.  Observaţie cu caracter general – se sugerează necesitatea 

respectării dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 
92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile 
administrativ-teritoriale, actualizată, care prevede ca atribuţie a 
consiliilor judeţene: 
„l) elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentelor 
serviciilor publice de transport local şi judeţean, cu consultarea 
asociaţiilor reprezentative profesionale şi patronale ale 
operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi, 
precum şi a organizaţiilor sindicale teritoriale din domeniu”. 
Nu s-au transmis sugestii punctuale cu referire la conţinutul 
proiectului de act administrativ cu caracter normativ. 
 
 

Nepreluată 
Cadrul legal care reglementează consultarea cetăţenilor şi a 
asociaţiilor legal constituite în procesul de elaborare a 
proiectelor de acte normative este Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.  
Din iniţiativa Consiliului Judeţean Galaţi, procedura de 
consultare a fost demarată la data de 14 mai 2022 şi este în 
curs de derulare până la momentul adoptării actului 
administrativ cu caracter normativ. 
Însăşi acţiunea de a înainta/primi propuneri, opinii şi sugestii cu 
valoare de recomandare la proiectul de hotărâre reprezintă o 
etapă a procesului de elaborare a actului administrativ cu 
aplicabilitate generală, derulat cu implicarea asociaţiilor 
reprezentative ale patronatului şi ale operatorilor de transport 
autorizaţi. 

6.  Observaţie cu caracter general - se invocă prevederile art. 17 
alin. (1) lit. n) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de 
transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, 
actualizată, ce referire la atribuţiile consiliului judeţean ce 
vizează: 
„n) stabilirea compensaţiei acordate de la bugetul local sau 
judeţean, după caz, pentru acoperirea diferenţei dintre 
costurile suportate în legătură cu obligaţia/obligaţiile de 
serviciu public şi sumele efectiv încasate ca urmare a 
îndeplinirii sau în temeiul obligaţiei/obligaţiilor de serviciu public 
în cauză, la care se poate adăuga un profit rezonabil, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 
1.370/2007”; 
Nu s-au transmis sugestii punctuale de modificare a 
conţinutului proiectului de act administrativ cu caracter 
normativ. 
 

Nepreluată 
Prin prevederile  art. 17 alin. (1) din Legea nr. 92/2007, 
actualizată, legiuitorul stabileşte atribuţiile consiliului 
judeţean/local (după caz) în vederea asigurării şi dezvoltării 
serviciilor publice de transport local de persoane prin curse 
regulate, precum şi pentru exploatarea în interes comun a 
sistemului serviciului public de transport local de persoane prin 
curse regulate, în condiţiile stabilite prin lege. 
Atribuţia care vizează stabilirea compensaţiei acordate nu 
înseamnă obligativitatea acordării compensaţiei. 
De altfel, prevederile art. 4 lit. h) din Legea nr. 92/2007 a 
serviciilor publice de transport persoane în unităţile 
administrativ-teritoriale, actualizată, stabilesc explicit 
posibilitatea acordării de compensaţii de orice natură şi 
stipulează că pentru  contractele de servicii publice acordarea 
de compensaţii nu este obligatorie. 
 Reproducem prevederile art. 4, lit. h) din Legea nr. 92/2007, 
actualizată: 
h) autoritatea administraţiei publice locale impune sau 
contractează obligaţii de serviciu public şi poate acorda, în 
schimbul îndeplinirii acestora, drepturi exclusive şi/sau 
compensaţii de orice natură. Prin obligaţie de serviciu public se 
înţelege o cerinţă definită sau stabilită de autoritatea 
competentă pentru a asigura servicii publice de transport de 

https://lege5.ro/App/Document/gi3tmmztg4/regulamentul-nr-1370-2007-privind-serviciile-publice-de-transport-feroviar-si-rutier-de-calatori-si-de-abrogare-a-regulamentelor-cee-nr-1191-69-si-nr-1107-70-ale-consiliului?d=2021-06-09
https://lege5.ro/App/Document/gi3tmmztg4/regulamentul-nr-1370-2007-privind-serviciile-publice-de-transport-feroviar-si-rutier-de-calatori-si-de-abrogare-a-regulamentelor-cee-nr-1191-69-si-nr-1107-70-ale-consiliului?d=2021-06-09
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călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ţine 
seama de propriile sale interese comerciale, nu şi le-ar asuma 
sau nu şi le-ar asuma în aceeaşi măsură sau în aceleaşi condiţii 
fără a fi retribuit. Contractele de servicii publice nu presupun 
în mod obligatoriu acordarea de compensaţii.” 

7.  La Anexa nr. 1, pagina 3 lit. A: 
A. Contractul se încheie potrivit prevederilor art. 66 alin. (2) din 
O.U.G. nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor 
măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, se invocă prevederile art. 66 alin. (2) din O.U.G. 
nr. 70/2020, care stipulează: 
„(2) Consiliile judeţene vor încheia contracte de delegare a 
gestiunii pentru asigurarea în continuare a transportului public 
judeţean de persoane prin curse regulate, cu valabilitate până 
la data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de 
servicii publice, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 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. 1.191/69 şi 
nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările 
ulterioare, dar nu mai mult de 31.12.2021, cu operatorii de 
transport care deţin licenţe de traseu valabile pe traseul 
respectiv la data publicării în Monitorul Oficial al României a 
Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul transportului de persoane.” 
Deoarece legiuitorul a stipulat faptul că până la data de 
31.12.2021, termen prorogat conform dispoziţiilor O.U.G. nr. 
130/2021 până la 31.12.2022, se vor încheia contracte de 
delegare a gestiunii potrivit Regulamentului 1370/2007 al 
Parlamentului European şi al Consiliului, se solicită ca la 
elaborarea proiectului de act normativ să se respecte 
prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007. 
Nu se înaintează propuneri punctuale pentru modificarea 
proiectului de act administrativ.  

Nepreluată 
În preambulul proiectului de hotărâre au fost inserate referinţele 
cu privire la Regulamentului (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 şi nr. 1107/70 ale 
Consiliului; 
Dispoziţiile Regulamentului sunt coroborate cu prevederile art. 4 
lit. h) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport 
persoane în unităţile administrativ-teritoriale, actualizată, 
prevederi care stabilesc explicit posibilitatea acordării de 
compensaţii de orice natură şi care stipulează că pentru  
contractele de servicii publice acordarea de compensaţii nu este 
obligatorie. 
Se va derula etapa încheierii contractelor de delegare a gestiunii 
pentru asigurarea în continuare a transportului public judeţean 
de persoane prin curse regulate, conform prevederilor legale în 
vigoare, cu valabilitate până la 31.12.2022. 
Contractele se încheie cu operatorii de transport care deţin 
licenţe de traseu, valabile pe traseul respectiv, la data publicării 
în Monitorul Oficial al României  a Legii nr. 34/2020 privind 
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul transportului de persoane. 

8.  Ce referire la preambulul proiectului de hotărâre, unde la 
paragraful 9 se menţionează”: 
„Având în vedere prevederile Ordinului Preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Nepreluată 
Prin prevederile art. 1 alin. (2) din Ordinul Preşedintelui 
Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice nr. 131/1401/2019 privind 

https://lege5.ro/App/Document/gi3tmmztg4/regulamentul-nr-1370-2007-privind-serviciile-publice-de-transport-feroviar-si-rutier-de-calatori-si-de-abrogare-a-regulamentelor-cee-nr-1191-69-si-nr-1107-70-ale-consiliului?d=2021-06-09
https://lege5.ro/App/Document/gi3dkobxgq/regulamentul-nr-1191-1969-privind-actiunea-statelor-membre-in-ceea-ce-priveste-obligatiile-inerente-notiunii-de-serviciu-public-in-domeniul-transportului-feroviar-rutier-si-naval?d=2021-06-09
https://lege5.ro/App/Document/gm3dmojvheyq/legea-nr-34-2020-privind-respingerea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-51-2019-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-in-domeniul-transportului-de-persoane?d=2021-06-09
https://lege5.ro/App/Document/gmztqmbygy4a/ordonanta-de-urgenta-nr-51-2019-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-in-domeniul-transportului-de-persoane?d=2021-06-09
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Utilităţi Publice nr. 131/1401/2019 privind documentele 
standard şi contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul 
procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de 
transport de persoane în unităţile administrativ-teritoriale, 
realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie” 
se fac următoarele observaţii: 

- proiectul de act normativ este întocmit în baza 
prevederilor Ordinului 131/1401/2019, ceea ce nu este 
cazul în acest moment; 

- Ordinul 131/1401/2019 se referă la procedurile ce 
urmează a se urma şi finaliza ulterior perioadei pe care 
o parcurgem, de continuitate a transportului public 
judeţean de persoane prin curse regulate până la data 
de 31.12.2022;  

Se propune respectarea dispoziţiilor art. 1 din Ordinul 
131/1401/2019 care prevede: 
„Art. 1. - (1) În vederea atribuirii contractului de delegare a 
gestiunii serviciului public de transport local sau judeţean de 
persoane prin curse regulate, realizat cu autobuze, troleibuze 
şi/sau tramvaie, în condiţiile art. 8 şi art. 251 alin. (2) din Legea 
nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi 
completările ulterioare, documentaţia de atribuire se 
elaborează de către entitatea contractantă cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile art. 231 din Legea 
serviciilor publice de transport persoane în unităţile 
administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 
Justificare:  

- procedura de atribuire a contractelor de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de transport de călători 
prevăzută de Ordinul 131/1401/2019 este de tip 
contracte de achiziţie publică de servicii, reglementată 
de art. 29 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare – 
conform prevederilor Legii nr. 98/2016 sau ale Legii nr. 
99/2016, Hotărârii Guvernului nr. 394/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- în contextul OUG nr. 70/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare, contractul de delegare a 

documentele standard şi contractul-cadru care vor fi utilizate în 
cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de 
transport de persoane în unităţile administrativ-teritoriale, 
realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie, se stabileşte:  
„(2) În elaborarea documentaţiei de atribuire prevăzute la alin. 
(1) entitatea contractantă utilizează documentele standard şi 
contractul-cadru care se constituie anexe la prezentul ordin.” 
 
Totodată, prevederile art. 3 din ordin reglementează 
următoarele:  
“(1) În sensul art. 1 şi în baza prevederilor art. 22 alin. (1) lit. c) 
din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi ale art. 231 alin. (2) lit. e) din Legea 
nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, entitatea 
contractantă utilizează contractul-cadru de delegare a gestiunii, 
prevăzut în anexa nr. 2.” 
  
Documentaţia pusă în consultare publică a fost redactată cu 
respectarea acestor prevederi legale. 
 
Ordinul 263/2007, privind aprobarea Normelor cadru privind 
modalitatea de atribuire a contractelor de delegare, a gestiunii 
serviciilor de transport public a fost abrogat şi înlocuit de Ordinul 
140/2017. Ulterior acesta a fost abrogat prin Legea 328/2018. 
 
 
 

https://lege5.ro/App/Document/geytcnjqgq2a/legea-nr-99-2016-privind-achizitiile-sectoriale?pid=96834604&d=2021-06-09#p-96834604
https://lege5.ro/App/Document/geytcnjqgq2a/legea-nr-99-2016-privind-achizitiile-sectoriale?pid=96836026&d=2021-06-09#p-96836026
https://lege5.ro/App/Document/geytcnjqgq2a/legea-nr-99-2016-privind-achizitiile-sectoriale?d=2021-06-09
https://lege5.ro/App/Document/geydomjvgu/legea-nr-92-2007-serviciilor-publice-de-transport-persoane-in-unitatile-administrativ-teritoriale?pid=276445289&d=2021-06-09#p-276445289
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gestiunii ce trebuie (trebuia) încheiat de către consiliul 
judeţean cu valabilitate până la finalizarea procedurilor 
pentru încheierea contractelor de servicii publice nu 
este un contract de achiziţie publică de servicii;  

9.  La Anexa nr. 1, pagina 3 lit. B: 
„B. Prezentul contract are ca scop asigurarea serviciului de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate, 
până la data de 31.12.2022, de către operatorii de transport 
care deţin licenţe de traseu valabile pe traseul respectiv la data 
publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020 
privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul transportului de persoane, pe traseele 
cuprinse în Programul de transport public judeţean de 
persoane prin servicii regulate, cu valabilitate până la 
31.12.2022, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi 
nr. 78/30.03.2022.” 
Cu referire la Hotărârea C.J.G. nr. 78/30.03.2022 privind 
actualizarea Programului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a 
UAT Judeţul Galaţi, cu valabilitate până la data de 31.12.2022, 
susţine că s-a procedat la actualizarea unui program de 
transport public judeţean de persoane „inexistent”, întrucât 
programul de transport judeţean la care se face trimitere, nu se 
afla în vigoare în momentul apariţiei OUG nr. 70/2020, cu 
modificările şi completările ulterioare, astfel încât să fie 
îndeplinite imperativele stabilite de legiuitor la art. 66.  
OUG nr. 70/2020, cu modificările şi completările ulterioare, a 
intrat în vigoare la data de 14.05.2020, programul de transport 
judeţean de persoane ce constituie de altfel Anexa nr. 1.3 din 
proiectul de act normativ supus dezbaterii publice şi-a produs 
efectele până la data de 30.06.2019. 
Programul de transport este definit de legiuitor la art. 3 pct. 33 
din OG nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare: 

„program de transport – program întocmit şi aprobat de 
autoritatea competentă prin care se stabilesc traseele, 
graficele de circulaţie, numărul de autovehicule 
necesare, precum şi capacitatea de transport minimă în 
vederea efectuării transportului rutier contra cost de 
persoane prin servicii regulate.” 

Nepreluată 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
transportului de persoane, în vigoare de la 28 iunie 2019 până la 
3 aprilie 2020, prevedea la articolului X, alin. (1) următoarele: 
“(1) Valabilitatea actualelor programe de transport judeţean şi, 
după caz, a licenţelor de traseu pentru transportul rutier contra 
cost de persoane prin servicii regulate, la nivel judeţean, se 
prelungeşte până la data de 30 iunie 2023.” 
 
În baza acestei prevederi, Programul judeţean de transport 
rutier public de persoane prin servicii regulate cu valabilitate 
01.02.2014-30.06.2019 (aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 4/26.01.2018 de modificare a Hotărârii 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 217/2012) şi-a prelungit 
valabilitatea până la 30 iunie 2023, prin efectul legii. 
  
Ulterior, prin Legea 34 din 31.03.2020 privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
transportului de persoane, şi mai apoi prin emiterea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor 
măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor 
acte normative, valabilitatea programului judeţean de transport a 
stabilită până la data de 31.12.2022, de prevederile art. 66 alin. 
1, care stipulează: 
„(1)Transportul rutier judeţean de persoane prin curse regulate 
se desfăşoară, până la data de 31.12.2022, în baza programelor 
de transport judeţene şi a licenţelor aflate în vigoare la data 
publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020 
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
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Se inveterează faptul că în funcţie de programul de transport 
se poate defini şi piaţa specifică transportului local. 
 
Se susţine afirmaţia că programul de transport ce se regăseşte 
în Anexa nr. 1.3.10 din proiectul de act normativ suspus 
dezbaterii publice, nu poate fi pus în aplicare, întrucât 
autoritatea competentă (CJG) nu poate din punct de vedre 
legal să actualizeze, să modifice caietele de sarcini ale licenţei 
de traseu, motivat de faptul că emitentul licenţei de traseu, în 
baza cărora operatorii de transport efectuează activitatea de 
transport este Autoritatea Rutieră Româna – ARR Agenţia 
teritorială Galaţi. 

în domeniul transportului de persoane.” 
 
Programul de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Galaţi, 
cu valabilitate până la data de 31.12.2022, a fost aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 78 din 30.03.2022. Prin 
program s-au preluat propunerile şi sugestiile transmise de 
operatorii de transport, pentru armonizarea programului la 
fluxurile de călători actuale. Programul aprobat a fost întocmit cu 
respectarea realităţilor concrete din teren, cu prioritate orientat 
către nevoile de deplasare ale populaţiei, precum şi ţinându-se 
cont de solicitările UAT-urilor şi ale operatorilor de transport. 
 

10.  La Anexa nr. 1, Capitolul I – Definiţii, se opinează la modul 
general că nu s-au respectat prevederile legislaţiei aplicabile 
serviciului public de transport judeţean de călători în vigoare:  

- Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile 
publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de 
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi 
1107/70 ale Consiliului; 

- Legea nr. 92/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- OG nr. 27/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- OMTI nr. 980/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- OMT nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru pentru efectuarea transportului public local şi a 
caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport 
public local; 

- Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 272/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul ANRSC/ANAP nr. 131/1404/2019 
În sensul că, cităm: „termenii şi expresiile  folosite în proiectul 
de act normativ, unele nu sunt deloc definite, altele sunt 
incomplete, eronate chiar”. 
Nu se înaintează propuneri punctuale. 
Nu precizează care sunt definiţiile considerate a fi eronate 

Nepreluată 
Nu s-au identificat termeni şi expresii nedefinite, eronate sau 
incomplete. 
 
Nu s-au transmis sugestii punctuale cu referire la termenii şi 
expresiile cuprinse în Contract. 
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11.  Observaţie de ordin general - la elaborarea actului 
administrativ cu caracter normativ nu s-a ţinut cont de 
prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al 
Parlamentului European şi al Consiliului, act care face parte 
din legislaţia specifică privind serviciile publice de transport 
rutier de călători la nivel european, baza legislaţiei naţionale cu 
privire la transportul public local şi judeţean de călători. 
Nu se înaintează propuneri punctuale. 
 

Nepreluată 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020, stipulează la 
art. 66 alin. (2): 
„Consiliile judeţene vor încheia contracte de delegare a gestiunii 
pentru asigurarea în continuare a transportului public judeţean 
de persoane prin curse regulate, cu valabilitate până la data 
finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii 
publice, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 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. 1.191/69 şi nr. 
1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările 
ulterioare, dar nu mai mult de 31.12.2021, cu operatorii de 
transport care deţin licenţe de traseu valabile pe traseul 
respectiv la data publicării în Monitorul Oficial al României a 
Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul transportului de persoane. 
 
Prevederile Regulamentului s-au aplicat în mod corespunzător, 
corelat cu legislaţia internă şi vizează asigurarea în continuare a 
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate.. 

12.  La Anexa nr. 1 – se propune introducerea Anexei nr. 1 la 
Contract şi definirea acesteia ca „Legislaţia aplicabilă 
serviciului public de transport judeţean de călători” 
Se invocă respectarea prevederilor legale în vigoare fără a 
preciza norma. 

Nepreluată 
Legislaţia specifică în domeniu suferă modificări şi completări 
frecvente. Introducerea unei anexe care să includă enumerarea 
legislaţiei aplicabile serviciului public de transport judeţean de 
călători ar atrage neconformitatea actului administrativ până la 
operarea modificărilor . 
Reflectarea legislaţiei într-un act administrativ nu reprezintă o 
nevoie reală pe care trebuie să o satisfacă acel act pentru 
destinatarii serviciului pe care autoritatea publică îl are în 
vedere. 
Actul administrativ se bucură de o consacrare constituţională şi 
legală şi este supus controlului de legalitate. 

13.  Observaţie de ordin general - la elaborarea actului normativ nu 
s-a ţinut cont şi nu s-au respectat dispoziţiile art. 29 alin. (2) şi 
ale art. 29 alin. 10 lit. c) şi lit. d) din Legea nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, care prevăd: 
 

Nepreluată 
Contractul se încheie potrivit prevederilor art. 66 alin (2) din 
O.U.G. nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor 
măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
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„Art. 29 (2) Delegarea gestiunii serviciului de utilităţi publice, 
respectiv operarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de 
utilităţi publice aferente, se poate face pentru toate sau numai 
pentru o parte din activităţile componente ale serviciilor, pe 
baza unor analize tehnico-economice şi de eficienţă a 
costurilor de operare, concretizate într-un studiu de 
oportunitate.”  
 
“(10) Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit în mod 
obligatoriu de următoarele anexe: 
…..  
c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau 
privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aferente serviciului; 
d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la 
lit. c).” 
 
Nu se înaintează propuneri punctuale. 
 

modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor 
acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, 
aplicabile în materia serviciilor de transport public de persoane 
în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Galaţi, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
De asemenea, contract pus în consultare publică are ca scop 
asigurarea serviciului de transport public judeţean de persoane 
prin curse regulate, până la data de 31.12.2022, de către 
operatorii de transport care deţin licenţe de traseu valabile pe 
traseul respectiv la data publicării în Monitorul Oficial al 
României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul transportului de 
persoane, pe traseele cuprinse în Programul de transport public 
judeţean de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate până 
la 31.12.2022, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 78/30.03.2022. 
 
Contractul-cadrul de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială 
de competentă a UAT judeţul Galaţi nu implică predarea-
preluarea unor bunuri mobile/imobile aferente serviciului.  
Punctele 9.1 şi 9.2 din Anexa nr. 1 la proiectul de act 
administrativ reglementează modul de administrare şi întreţinere 
a infrastructurii de transport aferente şi condiţiile de exploatarea 
a sistemului de transport. 

14.  Observaţie de ordin general - la elaborarea actului normativ nu 
s-a ţinut cont şi nu s-au respectat dispoziţiile art. 29 alin. (11) 
literele e), g), h), j) şi i) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, care prevăd: 
“(11) Contractul de delegare a gestiunii cuprinde în mod 
obligatoriu clauze referitoare la:  
…… 
e) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante cu privire la 
furnizarea/prestarea serviciului şi la sistemul de utilităţi publice 
aferent, inclusiv conţinutul şi durata obligaţiilor de serviciu 
public; 

Nepreluată 
Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială 
de competenţă a UAT Judeţul Galaţi, propus prin Anexa nr. 1 la 
proiectul de hotărâre conţine referiri la drepturi, obligaţii şi 
responsabilităţi ale părţilor cu privire la realizarea serviciilor 
publice de transport persoane, astfel: în Capitolul IX – Sistemul 
de transport şi Capitolul X- Drepturile şi obligaţiile operatorului 
de transport  
 
Modelul de contract de delegare nu poate conţine referiri cu 
privire la repartizarea riscurilor între părţi (litera f), deoarece prin 
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g) natura oricăror drepturi exclusive sau speciale acordate 
delegatului; 
h) sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la 
investiţii/programele de investiţii, precum reabilitări, 
modernizări, obiective noi, extinderi, inclusiv modul de 
finanţare a acestora; 
j) preţurile/tarifele pe care delegatul are dreptul să le practice la 
data începerii furnizării/prestării serviciului, precum şi regulile, 
principiile şi/sau formulele de ajutare şi modificare a acestora; 
i)modul de facturare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate 
direct utilizatorilor şi/sau delegatarului, după caz;” 
 
Nu s-au înaintat propuneri pentru introducerea/modificarea 
unor puncte sau articole din proiectul de hotărâre. 

contract nu se realizează organizarea şi desfăşurarea unei 
procedurii de concesionare a unor bunuri proprietate publică a 
UAT judeţ Galaţi. 
 
Întrucât contractul-cadru urmează să se încheie până la data de 
31.12.2022, acoperind o perioadă doar de cinci luni, s-a 
renunţat la includerea unor prevederi cu privire la investiţii, 
respectiv  programul de investiţii pentru operator respectiv 
programul de investiţii pentru entitatea contractantă  
(corespunzător Capitolului XII – Investiţii din Anexa 2 din 
Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 
131/1401/2019 privind documentele standard şi contractul-cadru 
care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii 
serviciului public de transport de persoane în unităţile 
administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau 
tramvaie). 
 
Indicatorii de performanţă privind efectuarea transportului public 
judeţean de persoane prin curse regulate sunt prezentaţi la art. 
28 din Anexa 1.1 – Regulament pentru efectuarea transportului 
public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul 
Galaţi şi sunt detaliaţi în Anexa nr. 1.7 la Contractul-cadru de 
delegare. 

15.  La Anexa nr. 1, Capitolul VIII – TARIFE ŞI TITLURI DE 
CĂLĂTORIE, punctul 8.1 : 
„8.1 Ajustarea sau modificarea tarifelor se va efectua în 
condiţiile legii, respectând prevederile art.275 pct.1, pct.2, pct.3 
şi art.28 din Secţiunea a 5-a a Ordinului A.N.R.S.C. nr. 
134/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului 
preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/2007 pentru 
aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi 
modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local 
de persoane.” 
Se opinează că proiectul de act normativ nu respectă 
principiile statuate de legiuitor în legislaţia aplicabilă serviciului 
public de transport judeţean de călători. 
Se menţionează că dispoziţiile Ordinului preşedintelui ANRSC 
nr. 134/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului 

Nepreluată 
Prezentul proiect de Hotărâre nu prevede stabilirea de noi tarife 
de călătorie, dar ajustarea sau modificarea acestora se pot face 
în condiţiile legii (Ordinul ANRSC 134/2019). 
“Tarifele de călătorie pentru serviciile publice de transport 
judeţean de persoane efectuat cu autobuze prin curse regulate 
se stabilesc, prin calcul, de către consiliile judeţene în baza 
tarifului mediu pe km/loc ofertat de către operatorul de transport 
rutier desemnat câştigător al procedurii competitive desfăşurate 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile 
sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare.”  
 

https://lege5.ro/App/Document/geytcnjqgq2a/legea-nr-99-2016-privind-achizitiile-sectoriale?d=2021-06-09
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preşedintelui ANRSC nr. 272/2007 pentru aprobarea 
Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea 
tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, 
Secţiunea a 5-a, Art. 271. alin. (1) prevăd: 
“Tarifele de călătorie pentru serviciile publice de transport 
judeţean de persoane efectuat cu autobuze prin curse regulate 
se stabilesc, prin calcul, de către consiliile judeţene în baza 
tarifului mediu pe km/loc ofertat de către operatorul de 
transport rutier desemnat câştigător al procedurii competitive 
desfăşurate în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016 
privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările 
ulterioare.”  
Se motivează că dispoziţiile art. 17 alin. (1) lit. m) şi n) din 
Legea nr. 92/2007, cu  modificările şi completările ulterioare, 
care prevăd: 
„Consiliile locale şi consiliile judeţene … au următoarele 
atribuţii: 
….. 
m) stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie 
pentru serviciul public de transport local şi judeţean de 
persoane, cu respectarea prevederilor legale privind 
modalitatea de gestionare a serviciului; 
n) stabilirea compensaţiei acordate de la bugetul local sau 
judeţean, după caz, pentru acoperirea diferenţei dintre 
costurile suportate în legătură cu obligaţia/obligaţiile de 
serviciu public în cauză, la care se poate adăuga un profit 
rezonabil, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 
nr. 1370/2007.”  
 
Dispoziţiile art. 5 din Ordinul ANRSC nr. 134/2019, care 
prevăd: 
„tarifele pentru serviciile  
publice de transport public local şi judeţean de persoane sunt 
supuse stabilirii, ajustării sau modificării de către autorităţile 
deliberative ale administraţiei publice implicate sau, după caz, 
de către adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară în baza mandatului primit de la unităţile 
administrativ-teritoriale membre.” 
 
Dispoziţiile art. 7 lit. c), d) şi e) din Ordinul nr. 134/2019 privind 

https://lege5.ro/App/Document/geytcnjqgq2a/legea-nr-99-2016-privind-achizitiile-sectoriale?d=2021-06-09
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modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilităţi Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru 
privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru 
serviciile de transport public local de persoane, explică 
semnificaţiile termenilor astfel: 
„Art. 7. - Termenii folosiţi în cadrul prezentelor norme-cadru au 
semnificaţiile următoare: 
… 
c) stabilirea tarifelor - operaţiunea de stabilire a structurii şi 
nivelurilor tarifelor iniţiale, pentru serviciile de transport public 
local şi judeţean de călători, potrivit prezentelor norme-cadru, 
prin care se stabilesc structura şi nivelul tarifelor; 
d) ajustarea tarifelor - operaţiunea de corelare a nivelurilor 
tarifelor stabilite anterior, cu evoluţia generală a preţurilor şi 
tarifelor din economie, potrivit prezentelor norme-cadru; 
e) modificarea tarifelor - operaţiunea de corelare a nivelurilor 
costurilor şi tarifelor stabilite anterior, aplicabilă în situaţiile în 
care intervin schimbări în structura tarifelor şi/sau a nivelului 
acestora care conduc la recalcularea tarifelor. 

16.  La Anexa nr. 1,  Capitolul XV – INCETAREA 
CONTRACTULUI, pct. 15.2. alin. (2)  „Ca urmare a retragerii 
licenţei/licenţelor de traseu de către Entitatea contractantă în 
cazul în care prezentul contract are ca obiect prestarea 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate pe mai multe trasee, retragerea uneia sau a mai 
multor licenţe de traseu duce la încetarea de drept a 
prevederilor contractului numai cu privire la traseul/traseele în 
cauză, contractul rămânând în vigoare cu privire la traseele a 
căror licenţă nu a fost retrasă; 
În cazul retragerii licenţei de traseu, operatorul de transport 
rutier va fi înştiinţat de către Consiliul Judeţean Galaţi, fiind 
obligat să efectueze serviciul de transport pe o perioadă de 60 
de zile de la data înştiinţării.” 
Referitor la retragerea licenţei de traseu, se susţine faptul că 
prevederile sunt formulate fără respectarea dispoziţiilor legale 
în materie, respectiv Ordinul ministrului internelor şi reformei 
administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, 
cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogat la data 

Nepreluată 
Prevederile art.18 alin. (2) din Legea nr. 328/2018 pentru 
modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public 
local nr. 92/2007, stabilesc: 
“În cazul unor abateri grave ale operatorilor de transport rutier 
sau ale transportatorilor autorizaţi, autorităţile administraţiei 
publice locale ori asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sau 
alte forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale pot, 
după caz, rezilia contractul de atribuire a gestiunii serviciului 
şi/sau pot solicita motivat emitentului retragerea licenţei de 
transport ori a autorizaţiei, după caz." 
 
În consecinţă, abaterile enumerare la punctul 15.2 şi prevăzute 
în lege, sunt abateri grave care duc la imposibilitatea efectuării 
serviciului de transport public de persoane în condiţii optime şi 
de siguranţă: 
a) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza 
eliberării acesteia; 
b) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport rutier a 
unor abateri grave, după cum urmează: 
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intrării în vigoare a Legii nr. 328/2018, lege pentru modificarea 
şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 
92/2007. 
Nu se înaintează propuneri punctuale. 
 

- când licenţa de traseu a fost obţinută prin furnizarea unor 
documente care conţineau informaţii eronate; 
- când operatorul de transport rutier, deţinător al licenţei de 
traseu, a încredinţat spre efectuare altui operator de transport 
rutier curse prevăzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de 
traseu; 
c) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier; 
d) la suspendarea/retragerea licenţei de transport/licenţei 
comunitare a operatorului de transport rutier sau pe perioada 
suspendării acesteia; 
e) operatorul de transport rutier are activitatea suspendată. 

17.  Recomandare de ordin general – se opinează că la elaborarea 
proiectului de act administrativ cu caracter normativ trebuie să 
se respecte prevederile art. 1 alin. (4) lit. p) şi ale art. 17 lit. l) 
din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport 
persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu referire la respectarea principiului 
consultării asociaţiilor reprezentative ale operatorilor de 
transport şi/sau ale operatorilor autorizaţi, transpusă în 
atribuţie a consiliului judeţean prin prevederile art. 17 lit. l), 
astfel: 
“Art. 17 l) elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a 
regulamentelor serviciilor publice de transport local şi judeţean, 
cu consultarea asociaţiilor reprezentative profesionale şi 
patronale ale operatorilor de transport rutier şi ale 
transportatorilor autorizaţi, precum şi a organizaţiilor sindicale 
teritoriale din domeniu;” 
 
La elaborarea actelor normative în domeniu să fie o consultare 
înainte de a fi demarată procedura de transparenţă 
decizională, care să respecte integral prevederile legale, cu 
drepturi şi obligaţii corecte din partea ambelor părţi. 
 
Se invocă prevederile art. 17 lit. l)  din Legea nr. 92/2007, 
actualizată, fac referire nu la principii ci la atribuţia consiliului 
judeţean ca elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a 
regulamentelor serviciilor publice de transport local şi judeţean, 
să se realizeze cu consultarea asociaţiilor reprezentative 
profesionale şi patronale ale operatorilor de transport rutier şi 
ale transportatorilor autorizaţi, precum şi a organizaţiilor 

Nepreluată 
Cadrul legal care reglementează consultarea cetăţenilor şi a 
asociaţiilor legal constituite în procesul de elaborare a 
proiectelor de acte normative este Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.  
Din iniţiativa Consiliului Judeţean Galaţi, procedura de 
consultare a fost demarată şi este în curs de derulare până la 
momentul adoptării actului administrativ cu caracter normativ. 
Însăşi acţiunea de a înainta/primi propuneri, opinii, sugestii 
adresate în scris cu valoare de recomandare la proiectul de 
hotărâre, sau recomandări adresate în scris sau verbal, 
reprezintă etape ale procesului de elaborare a actului 
administrativ cu aplicabilitate generală, derulat cu implicarea 
asociaţiilor reprezentative ale patronatului, ale operatorilor de 
transport autorizaţi şi ale cetăţenilor interesaţi. 
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sindicale teritoriale din domeniu. Practica consultării este o 
practică constructivă şi a fost aplicată de către Consiliul 
Judeţean Galaţi în anii anteriori, asociaţia participând activ la 
elaborarea actelor normative în domeniu. 

18.  Recomandare de ordin general - La elaborarea proiectului de 
act administrativ cu caracter normativ să se respecte 
prevederile art. 1 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 92/2007 a 
serviciilor publice de transport persoane în unităţile 
administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu referire la respectarea principiului recuperării 
integrale a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare 
“prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcţi ai 
transportului, denumiţi în continuare utilizatori, şi prin 
finanţarea de la bugetele locale, asigurându-se un profit 
rezonabil pentru operatorii de transport şi transportatorii 
autorizaţi” pentru serviciul public de transport local şi judeţean 
de persoane organizat de către autorităţile administraţiei 
publice locale, pe raza unităţilor administrativ-teritoriale. 
Se motivează cu necesitatea armonizării cu legislaţia 
europeană în domeniu prevede acest lucru. Se susţine că 
principiul nu a fost respectat în proiectul de act administrativ, 
nefăcându-se nicio precizare în text cu privire la finanţarea de 
la bugetul local. 

Nepreluată 
Interpretarea şi respectarea principiului recuperării integrale a 
costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare se realizează 
prin raportare la prevederile art. 4 lit. h) din Legea nr. 92/2007 a 
serviciilor publice de transport persoane în unităţile 
administrativ-teritoriale, actualizată, care stabileşte: 
„h) autoritatea administraţiei publice locale impune sau 
contractează obligaţii de serviciu public şi poate acorda, în 
schimbul îndeplinirii acestora, drepturi exclusive şi/sau 
compensaţii de orice natură. Prin obligaţie de serviciu public se 
înţelege o cerinţă definită sau stabilită de autoritatea 
competentă pentru a asigura servicii publice de transport de 
călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ţine 
seama de propriile sale interese comerciale, nu şi le-ar asuma 
sau nu şi le-ar asuma în aceeaşi măsură sau în aceleaşi condiţii 
fără a fi retribuit. Contractele de servicii publice nu presupun 
în mod obligatoriu acordarea de compensaţii.” 
În vederea recuperării integrale a costurilor de exploatare, 
Consiliul Judeţean Galaţi poate aproba alte tarife pentru a fi 
practicate de către operatorii de transport, după o justă şi 
fundamentată analiză, la solicitarea operatorului. 

19.  Recomandare de ordin general - La elaborarea proiectului de 
act administrativ cu caracter normativ să se respecte 
prevederile art. 1 alin. (6) lit. g) din Legea nr. 92/2007 a 
serviciilor publice de transport persoane în unităţile 
administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu referire la respectarea obiectivului în domeniul 
serviciului public de transport judeţean, respective “asigurarea 
continuităţii serviciilor publice de transport prin programele de 
transport sau de funcţionare, după caz, corelate cu fluxurile de 
călători existente;” 
Se opinează că la nivelul lunii martie 2022 nu exista un 
program de transport judeţean în derulare deoarece Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 217/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, a produs efecte până la data de 
30.06.2019, corelat cu evoluţia prevederilor legale în vigoare.  

Nepreluată 
În domeniul serviciului public de transport local şi judeţean, 
Consiliul Judeţean Galaţi are în vedere şi urmăreşte principalele 
obiective prevăzute la art. 1 alin. (6) din Legea nr. 92/2007, 
implicit asigurarea continuităţii serviciului public de transport prin 
programul de transport.  
 
Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice are la bază 
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 78/2022 privind 
actualizarea Programului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a 
UAT Judeţul Galaţi, cu valabilitate până la data de 31.12.2022.  

 
În Programul de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul 
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Cu referire la fluxurile de călători luate în considerare pentru 
actualizarea Programului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a 
UAT Judeţul Galaţi la momentul martie 2022, s-au solicitat 
date în luna decembrie 2021, când era declarată stare de 
alertă la nivelul ţării, pe fondul pandemiei de Covid-19.  
Legislaţia în domeniu prevede că fluxul de călători şi evoluţia 
acestuia pentru o perioadă mai mare de timp (minim doi ani) 
se realizează prin studii de mobilitate, studii de fezabilitate, 
făcute de firme specializate care să ia în considerare toate 
aspectele şi să dovedească realitatea. 
 

Galaţi, cu valabilitate până la data de 31.12.2022, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 78 din 30.03.2022 au fost 
preluate propunerile şi sugestiile transmise de operatorii de 
transport, pentru armonizarea programului la fluxurile de călători 
actuale. 

 
Actualizarea programului de transport implică şi consultarea 
beneficiarilor, cetăţenii judeţului Galaţi, prin unităţile 
administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Galaţi. 
Totodată, programul de transport poate fi actualizat ori de câte 
ori este necesar, potrivit legislaţiei în vigoare, la solicitările 
cetăţenilor exprimate prin intermediul UAT-urilor sau la 
solicitările transportatorilor. 

20.  Recomandare de ordin general - la aprobarea Contractului-
cadru de delegare de gestiunii serviciului de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Galaţi până 
la data de 31.12.2022 să se tină cont de prevederile Legii nr. 
92/2007, Legii nr. 51/2006 şi ale Regulamentului (CE) nr. 
1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului în 
preambulul hotărârii, de prevederile legii. 
Nu se înaintează recomandări precise la proiectul de act 
normativ. 

Nepreluată 
Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice a fost întocmit cu 
respectarea legislaţiei în domeniu, cu valabilitate la data 
adoprtării. 
 
 

21.  Recomandare pentru Titlul proiectului şi Anexele proiectului - 
modificarea titlului proiectului în sensul renunţării la expresia 
„Contract-cadru de delegare a gestiunii”  şi transformarea în 
expresia „Contract de delegare a gestiunii” 
Se susţine că la elaborarea proiectului de act normativ s-a ţinut 
cont de Ordinul preşedintelui Autorităţii de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 
131/1401/2019, din care s-a preluat modelul de contract-
cadru. 
Contractul trebuie să se numească contract de delegare şi nu 
contract-cadru, titlu preluat ca atare din normă. 
Contractul care va fi aprobat nu este un contract de achiziţie 
publică în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, actualizată, sau Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile 
publice sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Nepreluată 
Sintagma „contract-cadru” folosită în titlul proiectului este 
preluată din denumirea Ordinului ANRSC nr. 131/1401/2019 
privind documentele standard şi contractul-cadru care vor fi 
utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului 
public de transport de persoane în unităţile administrativ-
teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie. 
Anexa nr. 2 la Ordin prevede că  titlul documentului emis de o 
autoritate va fi „CONTRACT-CADRU DE DELEGARE A 
GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE TRANSPORT 
PERSOANE ÎN ARIA TERITORIALĂ DE COMPETENŢĂ 
A......................” şi, în plus, conţine  menţiuni privind 
completarea acestuia, astfel: 
[se completează cu denumirea unităţii administrativ-teritoriale 
sau, după caz, a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară], 
respectiv 
„Nr. ........din data...................” 

22.  Recomandare pentru Anexa nr. 1, Capitolul VII – Nepreluată 
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COMPENSAŢII unde se prevede: „Entitatea contractantă nu 
acordă compensaţii în executarea prezentului contract”. 
Se recomandă ca la elaborarea proiectului de hotărâre să se 
respecte dispoziţiile legii aplicabile serviciului public de 
transport de călători în vigoare, respectiv prevederile 
Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 cu privire la compensaţii 
financiare şi  drepturi exclusive. 
Se susţine că în situaţii speciale (stare de urgenţă, stare de 
alertă etc.) se impune acordarea de compensaţii, motiv pentru 
care se impune revizuirea conţinutului. 

Prin prevederile  art. 17 alin. (1) din Legea nr. 92/2007, 
actualizată, legiuitorul stabileşte atribuţiile consiliului 
judeţean/local (după caz) în vederea asigurării şi dezvoltării 
serviciilor publice de transport local de persoane prin curse 
regulate, precum şi pentru exploatarea în interes comun a 
sistemului serviciului public de transport local de persoane prin 
curse regulate, în condiţiile stabilite prin lege. 
Atribuţia care vizează stabilirea compensaţiei acordate nu 
înseamnă obligativitatea acordării compensaţiei. 
De altfel, prevederile art. 4 lit. h) din Legea nr. 92/2007 a 
serviciilor publice de transport persoane în unităţile 
administrativ-teritoriale, actualizată, stabilesc explicit 
posibilitatea acordării de compensaţii de orice natură şi 
stipulează că pentru  contractele de servicii publice acordarea 
de compensaţii nu este obligatorie. 
 Reproducem prevederile art. 4, lit. h) din Legea nr. 92/2007, 
actualizată: 
h) autoritatea administraţiei publice locale impune sau 
contractează obligaţii de serviciu public şi poate acorda, în 
schimbul îndeplinirii acestora, drepturi exclusive şi/sau 
compensaţii de orice natură. Prin obligaţie de serviciu public se 
înţelege o cerinţă definită sau stabilită de autoritatea 
competentă pentru a asigura servicii publice de transport de 
călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ţine 
seama de propriile sale interese comerciale, nu şi le-ar asuma 
sau nu şi le-ar asuma în aceeaşi măsură sau în aceleaşi condiţii 
fără a fi retribuit. Contractele de servicii publice nu presupun 
în mod obligatoriu acordarea de compensaţii.” 
 
De asemenea, Art. 2 din Regulamentul CE nr. 1370 / 2007, la 
capitolul Definiţii, prevede: 
g)prin "compensaţie de serviciu public" se înţelege orice 
beneficiu, în special financiar, acordat 
direct sau indirect de către o autoritate competentă din fonduri 
publice în perioada de punere în 
aplicare a unei obligaţii de serviciu public sau în legătură cu 
perioada respectivă; 
 
e)prin "obligaţie de serviciu public" se înţelege o cerinţă definită 
sau stabilită de către o autoritate 
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competentă, pentru a asigura servicii publice de transport de 
călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ţine 
seama de propriile sale interese comerciale, nu şi le-ar asuma 
sau nu şi le-ar 
asuma în aceeaşi măsură sau în aceleaşi condiţii fără a fi 
retribuit; 
 
 
Art. 3: Contractele de servicii publice şi normele generale 
(1)În cazul în care o autoritate competentă decide să acorde 
unui operator ales un drept exclusiv 
şi/sau o compensaţie de orice natură în schimbul îndeplinirii 
unor obligaţii de serviciu public, 
autoritatea respectivă face aceasta în cadrul unui contract de 
servicii publice. 
 
Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, Consiliul 
Judeţean Galaţi nu acordă drepturi exclusive şi nu impune o 
obligaţie de serviciu public. 

23.  Recomandare de ordin general - proiectul de hotărâre sa nu 
mai fie pus în discuţie şi să nu fie aprobat . Se propune 
retragerea proiectului, motivat de faptul că „Proiectul de 
contract-cadru de delegare de gestiune nu poate fi pus în 
discuţie deoarece autoritatea judeţeană nu poate pune la 
dispoziţie Caietele de sarcini, modificate în conformitate cu 
Hotărârea C.J.G. nr. 78/30.03.2022, deoarece caietele de 
sarcini sunt anexă la licenţa de traseu. Licenţa de traseu 
pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii 
regulate la nivel judeţean, după care operatorul de transport îşi 
desfăşoară activitatea, este un act administrativ emis de o altă 
autoritate, respectiv Autoritatea Rutieră Română. Opinează că, 
pe fondul vidului legislativ, din punct de vedere legal consiliul 
judeţean a adoptat tardiv hotărârea de consiliu prin care 
prelungeşte programul judeţean de transport şi nu poate 
modifica caietele de sarcini ale licenţei de traseu, în consecinţă 
consiliul nu are ce delega.” 
 
 
 

Nepreluată 
Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice are la bază 
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 78/2022 privind 
actualizarea Programului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a 
UAT Judeţul Galaţi, cu valabilitate până la data de 31.12.2022.  
Hotărârea a fost comunicată operatorilor de transport deţinători 
ai licenţelor de traseu valabile şi câştigători ai traseelor cuprinse 
în Programul de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate, Inspectoratului de Stat pentru Controlul în 
Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 3, Inspectoratului 
Judeţean de Poliţie Galaţi şi Autorităţii Rutiere Române – 
Agenţia Galaţi – emitentul licenţelor de traseu şi a caietelor de 
sarcini aferente acestora. 
 
Proiectul de hotărâre respectă prevederile art. 66 din Ordonanţa 
de urgentă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor 
măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
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fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor 
acte normative, cu modificările şi completările ulterioare. 

24.  Recomandare de ordin general - reluarea procedurii de 
fundamentare a proiectului de act administrativ prin 
organizarea de consultări şi dezbateri constructive şi reale 
Se motivează cu: 
- Respectarea prevederilor art. 1 alin. (4) lit. p) şi ale art. 17 lit. 
l) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport 
persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
-Consultarea asociaţiilor patronale de transportatori este 
esenţială, întrucât serviciul public de transport este asigurat de 
către operatori, oameni de business care urmăresc asigurarea 
nevoilor de transport ale cetăţenilor dar care se gândesc la 
proprii angajaţi, la propria investiţie 

Nepreluată 
Cadrul legal care reglementează consultarea cetăţenilor şi a 
asociaţiilor legal constituite în procesul de elaborare a 
proiectelor de acte normative este Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.  
 
Din iniţiativa Consiliului Judeţean Galaţi, procedura de 
consultare a fost demarată şi este în curs de derulare până la 
momentul adoptării actului administrativ cu caracter normativ. 
Însăşi acţiunea de a înainta/primi propuneri, opinii şi sugestii cu 
valoare de recomandare la proiectul de hotărâre reprezintă o 
etapă a procesului de elaborare a actului administrativ cu 
aplicabilitate generală, derulat cu implicarea asociaţiilor 
reprezentative ale patronatului şi ale operatorilor de transport 
autorizaţi. 

25.  La Anexa nr. 1, Capitolul VII – COMPENSAŢII, unde se 
precizează „Entitatea contractantă nu acordă compensaţii în 
executarea prezentului contract”, se recomandă ca la 
elaborarea proiectului de hotărâre să se respecte dispoziţiile 
legii aplicabile serviciului public de transport de călători în 
vigoare, respectiv prevederile Regulamentului (CE) nr. 
1.370/2007 cu privire la compensaţii financiare şi drepturi 
exclusive.  
Se motivează solicitarea datorită faptului că pe lângă 
operatorul de transport, pe anumite trasee operează servicii de 
transport şi alte entităţi cum ar fi primăriile, şcolile etc. Acestea 
folosesc acelaşi traseu, aceleaşi staţii şi uneori acelaşi orar. 

Nepreluată 
Prin prevederile  art. 17 alin. (1) din Legea nr. 92/2007, 
actualizată, legiuitorul stabileşte atribuţiile consiliului 
judeţean/local (după caz) în vederea asigurării şi dezvoltării 
serviciilor publice de transport local de persoane prin curse 
regulate, precum şi pentru exploatarea în interes comun a 
sistemului serviciului public de transport local de persoane prin 
curse regulate, în condiţiile stabilite prin lege. 
Atribuţia care vizează stabilirea compensaţiei acordate nu 
înseamnă obligativitatea acordării compensaţiei. 
De altfel, prevederile art. 4 lit. h) din Legea nr. 92/2007 a 
serviciilor publice de transport persoane în unităţile 
administrativ-teritoriale, actualizată, stabilesc explicit 
posibilitatea acordării de compensaţii de orice natură şi 
stipulează că pentru  contractele de servicii publice acordarea 
de compensaţii nu este obligatorie. 
 Reproducem prevederile art. 4, lit. h) din Legea nr. 92/2007, 
actualizată: 
h) autoritatea administraţiei publice locale impune sau 
contractează obligaţii de serviciu public şi poate acorda, în 
schimbul îndeplinirii acestora, drepturi exclusive şi/sau 
compensaţii de orice natură. Prin obligaţie de serviciu public se 
înţelege o cerinţă definită sau stabilită de autoritatea 
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competentă pentru a asigura servicii publice de transport de 
călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ţine 
seama de propriile sale interese comerciale, nu şi le-ar asuma 
sau nu şi le-ar asuma în aceeaşi măsură sau în aceleaşi condiţii 
fără a fi retribuit. Contractele de servicii publice nu presupun 
în mod obligatoriu acordarea de compensaţii.” 
 
De asemenea, Art. 2 din Regulamentul CE nr. 1370 / 2007, la 
capitolul Definiţii, prevede: 
g)prin "compensaţie de serviciu public" se înţelege orice 
beneficiu, în special financiar, acordat 
direct sau indirect de către o autoritate competentă din fonduri 
publice în perioada de punere în 
aplicare a unei obligaţii de serviciu public sau în legătură cu 
perioada respectivă; 
 
e)prin "obligaţie de serviciu public" se înţelege o cerinţă definită 
sau stabilită de către o autoritate 
competentă, pentru a asigura servicii publice de transport de 
călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ţine 
seama de propriile sale interese comerciale, nu şi le-ar asuma 
sau nu şi le-ar 
asuma în aceeaşi măsură sau în aceleaşi condiţii fără a fi 
retribuit; 
 
Art. 3: Contractele de servicii publice şi normele generale 
(1)În cazul în care o autoritate competentă decide să acorde 
unui operator ales un drept exclusiv 
şi/sau o compensaţie de orice natură în schimbul îndeplinirii 
unor obligaţii de serviciu public, 
autoritatea respectivă face aceasta în cadrul unui contract de 
servicii publice. 
 
Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, Consiliul 
Judeţean Galaţi nu acordă drepturi exclusive şi nu impune o 
obligaţie de serviciu public. 

26.  La Titlul hotărârii şi Anexa nr. 1 – Contractul-cadru de delegare 
(punctul B) pagina 3, se recomandă ca prezentul Contract să 
asigure serviciul de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate până la data de 30.06.2023. 

Nepreluată 
Proiectul de hotărâre respectă prevederile art. 66 (1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind 
reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, 
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Se motivează cu necesitatea asigurării similitudini cu perioada 
de valabilitate a actualelor licenţe de transport emise de ARR, 
cu valabilitate până la data de 31.06.2023. 

în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a 
altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 66 (1) “Transportul rutier judeţean de persoane prin curse 
regulate se desfăşoară, până la data de 31.12.2022, în baza 
programelor de transport judeţene şi a licenţelor aflate în 
vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României a 
Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul transportului de persoane.” 
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