
       R O M Â N I A                                      A V I Z A T                     

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                          SECRETAR  GENERAL         

    MUNICIPIUL BRAD                                                                    Carmen – Irina Bora                    

    CONSILIUL LOCAL    

Nr. 45/11629/17.03.2020 

 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 

privind  reglementarea activităţii serviciului de transport public local de persoane prin curse 

regulate în Municipiul Brad  

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

 Având în vedere  Referatul de aprobare  nr. 45/11628/17.03.2020 al Primarului Municipiului 

Brad prin care se propune  reglementarea activităţii serviciului de transport public local de persoane prin 

curse regulate în Municipiul Brad; 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin.1 lit b și h și art. 21 din Legea  nr. 92/2007 a serviciilor 

de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, ale  art.8 alin.1 , alin.3 lit. a și, art.22 

alin.3, art.29 alin.2 și art.30 din Legea nr.51/2006 a serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, 

cu modificările ulterioare, ale Ordinului nr.207/2007 al preşedintelui ANRSC, privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţilor de transport în domeniul serviciilor de transport public 

local, ale Ordinului nr.972/2007 al Ministrului transporturilor, pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport 

public local, ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 

precum și ale art. 7 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007; 

În temeiul prevederilor art. 129  alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. n, art. 139  alin. 1  și ale art. 196 alin. 1 

lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale 

art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

     Art. 1. –  Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin 

curse regulate în Municipiul Brad prin licitație publică  sau negociere directă, organizate conform legii. 

              Art. 2. – Se aprobă Regulamentul privind reglementarea serviciului public de transport public 

local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brad conform Anexei nr. 1 care va face parte 

integrantă din  hotărâre.  

             Art. 3. – Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de 

transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brad conform Anexei nr. 2 care va 

face parte integrantă din  hotărâre.  

 Art. 4.  - Se aprobă  Caietul de sarcini pentru efectuarea transportului public local de persoane 

prin curse regulate în Municipiul Brad conform Anexei nr. 3 care va face parte integrantă din  hotărâre.  

  Art. 5. - Se aprobă modelul Contractului – cadru de delegare a gestiunii serviciului public de 

transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brad, conform Anexei nr. 4 care va 

face parte din  hotărâre. 

Art. 6. - Se aprobă  tarifele pentru efectuarea transportului  public local de persoane prin curse 

regulate în Municipiul Brad, conform Anexei nr. 5 care va face parte din  hotărâre. 

Art. 7. - Se aprobă  Factorii de evaluare ai ofertelor utilizați în aplicarea criteriului de atribuire a 

ofertelor pentru delegarea gestiunii serviciului de  transport  public local de persoane prin curse regulate 

din Municipiul Brad, conform Anexei nr. 6 care va face parte din  hotărâre. 

Art. 8. - Se aprobă  structura pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea, ajustarea sau 

modificarea tarifului mediu pentru serviciul public de transport local de persoane efectuat prin curse 

regulate din Municipiul Brad, conform Anexei nr. 7 care va face parte din  hotărâre. 

 



Art. 9. – (1) Se aprobă Comisia de analiză, evaluare şi selectare a ofertelor privind efectuarea 

transportului public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brad, în următoarea 

componenţă: 

- Preşedinte   -  Podaru Vasile      - viceprimar 

- Secretar cu drept de vot -  Trifan Florina Elena               - consilier  achiziţii publice 

- Membri:   -  Trifa Doreana Nicoleta           - consilier juridic  

                                              -   Barna Cristina                         - insp. spec.                                                                                             

              -  ___________________         - consilier local 

Membri supleanţi: 

                    - Membri:                       -  Lăzărescu Cristina          - Șef Birou A.D.P.P 

     -  Manea Ioana                        - consilier juridic. 

     - ___________________       - consilier local 

             - (2) Comisia de analiză, evaluare şi selectare a ofertelor privind efectuarea transportului  

public local de persoane prin curse regulate din Municipiul Brad, va avea următoarele atribuţii: 

a) va elabora fişa de date a achiziţiei publice; 

b) va evalua ofertele şi va desemna câştigătorul licitaţiei. 

   - (3) Membrii comisiei au următoarele obligaţii: 

- să respecte condiţiile legale privind procedura de comunicare, solicitare a documentelor de 

stabilire a eligibilităţii ofertanţilor şi orice alte obligaţii impuse de prevederile legale privind solicitarea, 

prezentarea, evaluarea şi respingerea ofertelor;  

- să cunoască legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice. 

Art. 10. – Se aprobă Comisia de  soluționare a contestațiilor în cadrul procedurii de atribuire a 

contractului de delegare a gestiunii serviciului public local de persoane prin curse regulate din 

Municipiul Brad, în următoarea componenţă: 

- Preşedinte   -  Zaharie Nicoleta Liliana     - consilier juridic. 

- Secretar cu drept de vot -  Herczeg Adrian  - insp. spec 

- Membri:   -  Trif Mihaela Cornelia         - consilier  achiziţii publice    

                                              -  Indrieș Lioara Maria            - inspector 

                                               -  ___________________   - consilier local 

Membri supleanţi: 

                    - Membri:                       -  Bolcu Marius - Constantin   - inspector 

     -  Culda Elena                         - inspector 

     - ___________________       - consilier local 

            Art. 11.- Se împuterniceşte Primarul Municipiului Brad - domnul Florin Cazacu să semneze 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în 

Municipiul Brad menționat la art.5. 

Art. 12. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Compartimentul 

Achiziţii Publice și Compartimentul pentru autorizare, monitorizare, control transport public local, 

transport în regim de taxi și în regim de închiriere. 

 Art. 13.– Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. nr. 

90/2017. 

             Art. 14.  -   Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

   Art. 15. -  Prezenta hotărâre se comunică: 

  - Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;  

  - Primarului Municipiului Brad; 

  - ANRSC  Deva; 

  - Compartimentului pentru autorizare, monitorizare, control transport  

   public local, transport în regim de taxi și în regim de închiriere; 

  - Compartimentului Achiziţii Publice; 

  - Compartimentului Resurse Umane; 

  - membrilor comisiei prevăzută la art. 9. și art. 10. 

 

Iniţiator: 

     P R I M A R 

      Florin Cazacu 



     R O M Â N I A 

JUDEŢUL HUNEDOARA 

      P R I M Ă R IA 

  MUNICIPIUL BRAD 
  Nr. 46/11.628/17.03.2020 
 

                                            REFERAT DE APROBARE 

privind  reglementarea activităţii serviciului de transport public local de persoane 

prin curse regulate în Municipiul Brad  

 

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate este parte 

componentă a serviciilor de transport public local, care la rândul lor fac parte din sfera 

serviciilor comunitare de utilitate publică.  

Acest serviciu cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de 

interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţii administrativ teritoriale, 

sub controlul şi coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul 

asigurării transportului public local de persoane prin curse regulate în condiții de 

siguranță și confort, în conformitate cu cerințele legislației actuale.  

 În prezent, în Municipiul Brad transportul public de persoane este organizat ca 

transport public local de persoane prin curse regulate iar operator este S.C. LOMIR 

CLEAN S.R.L.. Rețeaua de transport public local de persoane prin curse regulate este 

compusă din traseul Brad – Potingani. 

 Programul de transport, denumirea stațiilor și amplasarea lor sunt prevăzute în 

anexele caietului de sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse 

regulate. 

 Sistemul de utilităţi publice prin care se realizează această activitate este compus 

din: 

• calea de rulare, respectiv străzile şi drumurile comunale de pe raza teritorial -

administrativă a Municipiului Brad; 

• staţiile amenajate de îmbarcare-debarcare călători. 

 Starea sistemului de utilităţi prezentată este bună, urmând ca funcţie de 

posibilităţile de investiţii şi de programele de dezvoltare pe care le are în vedere 

Municipiul Brad – Primăria, acesta se va îmbunătăţii pe parcursul exploatării pe perioada 

contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane prin curse 

regulate. 

 Pentru serviciul de transport public local de persoane organizat de către autoritatea 

administrației publice locale, pe raza administrativ teritorială a Municipiului Brad 

beneficiază de gratuitate la transport persoanele cu handicap, în conformitate cu 

prevederile Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Urmare acesteia și a modificărilor legislative care reglementează activitatea de 

transport public local se impune inițierea unui proiect de hotărâre privind reglementarea 

serviciului de transport public de persoane prin curse regulate în Municipiul Brad. 

Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin 

curse regulate în Municipiul Brad prin licitație publică  sau negociere directă, organizate 

conform legii. 

 În acest sens propun aprobarea Regulamentului privind reglementarea serviciului 

public de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brad, a 



Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini, a modelului Contractului – cadru de 

delegare a gestiunii, a tarifelor pentru efectuarea transportului  public local de persoane 

prin curse regulate în Municipiul Brad, a factorilor de evaluare ai ofertelor utilizați în 

aplicarea criteriului de atribuire a ofertelor pentru delegarea gestiunii serviciului de 

transport public local de persoane prin curse regulate din Municipiul Brad, a structurii pe 

elemente de cheltuieli pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifului mediu pentru 

serviciul public de transport local de persoane efectuat prin curse regulate din Municipiul 

Brad, precum și componența Comisiei de analiză, evaluare şi selectare a ofertelor și 

componența comisiei de soluționare a contestațiilor în cadrul procedurii de atribuire a 

contractului de delegare a gestiunii. 

 Comisia de analiză, evaluare şi selectare a ofertelor privind efectuarea 

transportului  public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brad, va avea 

următoarele atribuţii: 

a) va elabora fişa de date a achiziţiei publice; 

b) va evalua ofertele şi va desemna câştigătorul licitaţiei. 

 Membrii comisiei au următoarele obligaţii: 

- să respecte condiţiile legale privind procedura de comunicare, solicitare a 

documentelor de stabilire a eligibilităţii ofertanţilor şi orice alte obligaţii impuse de 

prevederile legale privind solicitarea, prezentarea, evaluarea şi respingerea ofertelor;  

- să cunoască legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice. 

În contextul celor de mai sus  am inițiat prezentul proiect de hotărâre și-l supun 

plenului Consiliului Local Brad spre dezbatere în forma prezentată.  

Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art. 17 alin.1 lit. b și h și art. 21 din 

Legea  nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările 

ulterioare, ale art. 8 alin.1 , alin.3 lit. a și, art. 22 alin.3, art.29 alin.2 și art. 30 din Legea 

nr.51/2006 a serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările 

ulterioare, ale Ordinului nr.207/2007 al preşedintelui ANRSC, privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţilor de transport în domeniul serviciilor de 

transport public local, ale Ordinului nr.972/2007 al Ministrului transporturilor, pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a 

Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, ale Legii nr. 98/2016 

privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 7 

alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007. 

 

 

 

 

    P R I M A R 

    Florin Cazacu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 


