
 

PROIECT 

JUDEȚUL GORJ                                                                                       

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ                                 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie, practicate de către un operator de 

transport rutier, prestator al serviciului de transport public judeţean de persoane pe trasee 

din cadrul Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, 

valabil până la 31.12.2021 

 

             Consiliul Judeţean Gorj; 

Având în vedere: 

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

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

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de 

călătorie, practicate de către un operator de transport rutier, prestator al serviciului de transport 

public judeţean de persoane pe trasee din cadrul Programului de transport public județean de 

persoane prin curse regulate, valabil până la 31.12.2021; 

- raportul de specialitate al Autorităţii Judeţene de Transport, prin care  se  propune 

aprobarea modificării tarifelor de călătorie, practicate de către un operator de transport rutier, 

prestator al serviciului de transport public judeţean de persoane pe trasee din cadrul Programului 

de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil până la 31.12.2021; 

- Adresa nr. 117/12.11.2021, a operatorului de transport rutier S.C. LIVDANDOR 

IMPEX S.R.L., privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie practicate, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Gorj cu nr. 18609/16.11.2021; 

- art. 16 alin. 1 şi art. 17 alin. 1 lit. m din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de 

transport persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată; 

- Normele - cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile 

publice de transport local şi judeţean de persoane, aprobate prin Ordinul nr. 272/2007 al 

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 

Publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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, 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate practicate de către operatorul de transport rutier S.C. 

LIVDANDOR IMPEX S.R.L., conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 



 

Art. 2. Operatorul de transport rutier S.C. LIVDANDOR IMPEX S.R.L. prestator al 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate va asigura afişarea tarifelor 

de călătorie pe bază de bilete (astfel cum au fost aprobate prin prezenta hotărâre), în mod 

obligatoriu şi la bordul autovehiculelor cu care efectuează serviciul de transport public de 

persoane. 

Art. 3. Direcţiile  de  specialitate  ale  Consiliului  Judeţean  Gorj  vor  aduce  la  îndeplinire  

prevederile  prezentei  hotărâri. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se transmite compartimentelor de specialitate din cadrul Cosiliului 

Județean Gorj și Instituției Prefectului-Județul Gorj. 

 

 

 

      PREŞEDINTE,                                   

Cosmin-Mihai  Popescu                                              

 

        CONTRASEMNEAZĂ 

                                             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 186 

Adoptată în ședința din 25.11.2021 

Cu un număr de 32 voturi 

Din numărul total de consilieri județeni 

 

 



 

 

Anexa nr. 1 

la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 186/25.11.2021 

 

 

Tarifele de călătorie pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate practicate de către operatorul de transport rutier S.C. LIVDANDOR IMPEX S.R.L. 

Tarife de călătorie modificate (inclusiv T.V.A. 19 %) 

Distanta 
(km) 

Valoare 
bilet 

(lei) 

Distantă 
(km)

 

Valoare 
abonament 

(lei/călătorie) 

1-6 5,00 1-6 

90% din prețul 
biletului/calatorie x nr. de 
călătorii solicitate/zi x nr. 

zile pe care se solicită 
abonamentul 

7-10 6,00 7-10 

11-12 7,00 11-12 

13-18 8,00 13-18 

19-25 9,00 19-25 

26-35 10,00 26-35 

36-41 11,00 36-41 

42-43 12,00 42-43 

44-45 13,00 44-45 

46-50 14,00 46-50 

51-55 15,00 51-55 

56-61 16,00 56-60 

62-65 16,50 61-65 

66-72 17,00 66-72 

73-75 18,00 73-75 

 

 

                PREŞEDINTE,                                   

         Cosmin-Mihai  Popescu           CONTRASEMNEAZĂ 

                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                 Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
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