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JUDEŢUL GORJ     SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu  

 

                                                                  

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea și eliberarea unei licențe de traseu conform rezultatelor  

Procedurii de atribuire pe perioadă determinată, pe bază de anunț public,  

a traseelor cuprinse în Programul de transport rutier contra cost de  

persoane prin servicii regulate, la nivel județean 

 

Consiliul  Judeţean  Gorj,  

Având în vedere: 

-referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

-raportul de specialitate al Serviciului transport public județean și activități suport din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

-raportul de avizare al Comisiei juridice si de administraţie publică; 

-raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri; 

-prevederile art. 81, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind 

transporturile rutiere; 

-prevederile art. 22 și art. 24 din Normele metodologice privind aplicarea prevederilor 

referitoare la organizarea și efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii 

regulate la nivel județean, aprobate prin Ordinul M.T./M.D.R.A.P. nr. 1158/2336/12.08.2019; 

 

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE 

            Art. 1 (1) Se aprobă atribuirea și eliberarea unei licențe de traseu conform rezultatelor 

Procedurii de atribuire pe perioadă determinată, pe bază de anunț public, a traseelor cuprinse în 

Programul de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, 

conform anexei la prezenta hotărâre. 

(2)Valabilitatea licenței de traseu, pentru traseul județean atribuit prin prezenta hotărâre, 

poate fi prelungită până la organizarea licitației electronice în Sistemul Informatic pentru 

atribuirea electronică a traseelor naționale, gestionat de Agenția pentru Agenda Digitală a 

României, pe perioade succesive de 60 de zile, dar nu mai mult de 12 luni de la data atribuirii 

inițiale a traseului respectiv. 

Art. 2 Direcţiile  de  specialitate  ale  Consiliului  Judeţean  Gorj vor  aduce  la  

îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică operatorului de transport prevăzut în anexă și 

Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

 

      PREŞEDINTE,                                   

Cosmin-Mihai  Popescu                                             

                  CONTRASEMNEAZĂ, 

                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                    Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

Nr……….. 

Adoptată în şedinţa din………2020 

Cu un număr de………..voturi 

Din numărul total de……..consilieri 



 
 
 
ANEXA  
 
 

la proiectul de hotărâre privind atribuirea și eliberarea unei licențe de traseu conform  

rezultatelor Procedurii de atribuire pe perioadă determinată, pe bază de anunț public, 

a traseelor cuprinse în Programul de transport rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate, la nivel județean 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      PREŞEDINTE,       

               Cosmin-Mihai Popescu  

                      CONTRASEMNEAZĂ: 

                                  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

operator de 

transport 

Traseu 

Valabilitate 

Nr. Denumire 

1. 
S.C. AAG  CHIV 

AMELIA  S.R.L. 
075 TÂRGU JIU – CÂLNIC – ROVINARI 

21.02.2020 – 

20.04.2020 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

 

 

 

Referat de aprobare  

  a proiectului de hotărâre privind  atribuirea și eliberea unei licențe de traseu, conform              

rezultatelor Procedurii de atribuire pe perioadă determinată, pe bază de anunț public, 

a traseelor cuprinse în Programul de transport rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate, la nivel județean 

 

 

Consiliile judeţene au calitatea de autorităţi competente judeţene şi prin autorităţile 

judeţene de transport au obligaţia să  asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze, să 

verifice, să monitorizeze şi să controleze prestarea transportul rutier contra cost de persoane 

prin servicii regulate, la nivel judeţean, desfăşurat între localităţile judeţului. 

Transportul rutier județean contra cost de persoane prin servicii regulate se poate efectua 

de către operatorii de transport rutier numai în condițiile în care aceștia dețin licență de traseu 

valabilă pentru traseul respectiv așa cum aceasta este prevăzută în programul de transport 

județean. 

Traseele cuprinse în programul de transport județean se atribuie electronic prin Sistemul 

informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale, operat și gestionat de Agenția 

pentru Agenda Digitală a României, conform prevederilor legale, în baza criteriilor de evaluare, 

solicitantului care întrunește cel mai mare punctaj. 

Consiliile județene pot atribui trasee, pe o perioadă de 60 de zile, termen în care se va 

organiza atribuirea electronică a acestora prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică 

a traseelor naționale, pe bază de anunț public, cu respectarea criteriilor de evaluare prevăzute 

în Anexa nr. 3 la Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la 

organizarea și efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la 

nivel județean, aprobate prin Ordinul M.T./M.D.R.A.P. nr. 1158/2336/2019. 

Procedura de atribuire pe perioadă determinată, pe bază de anunț public, a traseelor 

cuprinse în Programul de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, s-a 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 123/27.09.2019. 

În cazul în care, din motive ce nu sunt imputabile consiliului județean, traseele care s-

au atribuit prin aplicarea Procedurii de atribuire pe perioadă determinată, pe bază de anunț 

public, a traseelor cuprinse în Programul de transport rutier contra cost de persoane prin servicii 

regulate, nu sunt atribuite prin intermediul Sistemului informatic pentru atribuirea electronică 

a traseelor naționale, gestionat de Agenția pentru Agenda Digitală a României, în termenul de 

60 de zile, acestea se prelungesc până la data atribuirii lor, dar nu mai mult de 12 luni. 

          Prin urmare s-a elaborat proiectul de hotărâre privind atribuirea și eliberarea unei 

licențe de traseu conform rezultatelor Procedurii de atribuire pe perioadă determinată, pe bază 

de anunț public, a traseelor cuprinse în Programul de transport rutier contra cost de persoane 

prin servicii regulate, la nivel județean, pe care îl supunem aprobării în prima ședință a  

Consiliului Judeţean Gorj, având în vedere necesitatea deplasării publicului călător pe traseul 

nr. 075: Târgu Jiu – Câlnic – Rovinari, acesta fiind singurul traseu care face legătura directă 

între localitățile Bălești, Telești, Câlnic și Rovinari. 
 

 

INIŢIATOR PROIECT, 

PREŞEDINTE, 

   Cosmin Mihai Popescu 
 

 

                   



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

Direcţia tehnică, investiţii, infrastructură 

drumuri publice şi transport public judeţean 

Serviciul transport public județean și activități suport 

 

     

 Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind atribuirea și eliberarea unei licențe de traseu, 

conform    rezultatelor Procedurii de atribuire pe perioadă determinată, pe bază 

de anunț public, a traseelor cuprinse în Programul de transport rutier contra cost 

de persoane prin servicii regulate, la nivel județean 

 

  

  Consiliile judeţene au calitatea de autorităţi competente judeţene şi prin 

autorităţile judeţene de transport au obligaţia să  asigure, să organizeze, să reglementeze, 

să coordoneze, să verifice, să monitorizeze şi să controleze prestarea transportul rutier 

contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel judeţean, desfăşurat între 

localităţile judeţului. 

Transportul rutier județean contra cost de persoane prin servicii regulate se poate 

efectua de către operatorii de transport rutier numai în condițiile în care aceștia dețin 

licență de traseu valabilă pentru traseul respectiv așa cum aceasta este prevăzută în 

programul de transport județean. 

Traseele cuprinse în programul de transport județean se atribuie electronic prin 

Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale, operat și gestionat 

de Agenția pentru Agenda Digitală a României, conform prevederilor legale, în baza 

criteriilor de evaluare, solicitantului care întrunește cel mai mare punctaj. 

Consiliile județene pot atribui trasee, pe o perioadă de 60 de zile, termen în care 

se va organiza atribuirea electronică a acestora prin Sistemul informatic pentru atribuirea 

electronică a traseelor naționale, pe bază de anunț public, cu respectarea criteriilor de 

evaluare prevăzute în Anexa nr. 3 la Normele metodologice privind aplicarea 

prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transportului rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate la nivel județean, aprobate prin Ordinul M.T./M.D.R.A.P. 

nr. 1158/2336/2019. 

Procedura de atribuire pe perioadă determinată, pe bază de anunț public, a 

traseelor cuprinse în Programul de transport rutier contra cost de persoane prin servicii 

regulate, s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 123/27.09.2019. 

În cazul în care, din motive ce nu sunt imputabile consiliului județean, traseele 

care s-au atribuit prin aplicarea Procedurii de atribuire pe perioadă determinată, pe bază 

de anunț public, a traseelor cuprinse în Programul de transport rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate, nu sunt atribuite prin intermediul Sistemului informatic 

pentru atribuirea electronică a traseelor naționale, gestionat de Agenția pentru Agenda 

Digitală a României, în termenul de 60 de zile, acestea se prelungesc până la data 

atribuirii lor, dar nu mai mult de 12 luni. 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul Direcției Tehnice a Consiliului 

Județean Gorj a organizat licitația de atribuire pe perioadă determinată, pe bază de anunț 

public, a traseelor cuprinse în Programul de transport rutier contra cost de persoane prin 

servicii regulate, la nivel județean, în urma căreia a fost desemnat câștigător, pentru 

traseul nr. 075: Târgu Jiu – Câlnic – Rovinari, operatorul de transport S.C. AAG CHIV 

AMELIA S.R.L. 

 

Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind atribuirea și eliberarea unei 



licențe de traseu conform rezultatelor Procedurii de atribuire pe perioadă determinată, 

pe bază de anunț public, a traseelor cuprinse în Programul de transport rutier contra cost 

de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, pentru traseul nr. 075: Târgu Jiu – 

Câlnic – Rovinari. 

 
 

 

 

 

Direcţia tehnică, investiţii, infrastructură 

drumuri publice şi transport public judeţean, 

Director executiv, 

Cornel Lucian Cimpoieru 

 

 

 

 

Serviciul transport public județean și activități suport, 

Șf Serviciu, 

Valeriu Eugen Lăzărescu 

 

 

 

 

Întocmit, 

Compartimentul transport public județean, 

Ion-Liviu Scafeș 

 


