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JUDEŢUL GORJ          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                           Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu  
 

                                                                  

HOTĂRÂRE 

pentru înființarea unui traseu în cadrul Programului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj, valabil până la 31.12.2021 

 

 

Consiliul  Judeţean  Gorj, având în vedere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru înființarea unui traseu în 

cadrul Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul 

Gorj, valabil până la 31.12.2021; 

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

aprobarea proiectului de hotărâre pentru înființarea unui traseu în cadrul Programului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj, valabil până la 

31.12.2021; 

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

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

- adresa Primăriei orașului Novaci nr. 6009/05.05.2021, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 6928/05.05.2021, prin care se solicită înființarea unui traseu pe ruta 

Roșia de Amaradia – Alimpești – Bumbești Pițic – Novaci; 

- adresa Primăriei comunei Roșia de Amaradia nr. 3643/29.04.2021, înregistrată la 

Consiliul Județean Gorj sub nr. 6758/29.04.2021, prin care se solicită înființarea unui 

traseu pe ruta Roșia de Amaradia – Novaci; 

- adresa Primăriei comunei Alimpești nr. 1820/06.05.2021, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 7005/06.05.2021, prin care se solicită înființarea unui traseu pe ruta 

Alimpești – Novaci; 

- adresa Primăriei comunei Bumbești Pițic nr. 2412/19.05.2021, înregistrată la 

Consiliul Județean Gorj sub nr. 7669/19.05.2021, prin care se solicită înființarea unui 

traseu pe ruta Bumbești Pițic – Novaci; 

 - Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile 

administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, 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, 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se aprobă înființarea traseului nr. 108: Novaci – Bumbești Pițic – Alimpești 

– Roșia de Amaradia, în cadrul Programului de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate, în Judeţul Gorj, valabil până la 31.12.2021. 



Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini al licenței de traseu pentru traseul nr. 108: 

Novaci – Bumbești Pițic – Alimpești – Roșia de Amaradia, conform anexei la prezenta 

hotărâre. 

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

îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri. 

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

Cosiliului Județean Gorj, primăriilor orașului Novaci, comunei Roșia de Amaradia, 

comunei Alimpești, comunei Bumbești Pițic și Instituției Prefectului-Județul Gorj. 
 
 

 

 

 

 

                      PREŞEDINTE,                                   

               Cosmin-Mihai  Popescu     

 

 

 

                                          

                       CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                   Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr……….. 

Adoptată în şedinţa din………2021 

Cu un număr de………..voturi 

Din numărul total de……..consilieri 

 

 



Anexa 

la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. ________________ 

 

                                                               Operatorul de transport rutier 

                                                                  S.C. _______________ S.R.L.  

 

CAIET DE SARCINI AL LICENŢEI DE TRASEU 

Seria LTGJ Nr. _________ 

  

Servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

 

A. Denumirea traseului nr. 108: Novaci – Bumbești Pițic – Alimpești – Roșia de Amaradia  

 

Dus 

Ora de plecare Km 

Număr 

de 

staţie 

Denumirea staţiei 

Întors 

Ora de sosire 

C1 C1 

14:10 0 1 Novaci - Autogara 07:38 

14:12 1 2 Novaci - liceu 07:36 

14:16 3 3 Pociovaliştea – canton Apele Române 07:32 

14:21 6 4 Siteşti - coop. 07:27 

14:26 9 5 Bumbeşti Piţic - primărie 07:22 

14:30 11 6 Poienari - ram. Baia de Fier 07:18 

14:37 17 7 Ciuperceni Olteţ - biserică 07:11 

14:41 19 8 Sârbeşti - magazin 07:07 

14:45 21 9 Alimpeşti - biserică 07:03 

14:49 23 10 Alimpeşti - magazin 06:59 

14:55 26 11 Luculeşti 06:53 

14:57 27 12 Becheni 06:51 

15:00 29 13 Bucşana - ramificație 06:48 

15:03 31 14 Roșia de Amaradia - primărie 06:45 

 

 

 

 

Emitent, 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Traseu nr. 106: Novaci – Bumbești Pițic – Alimpești – Roșia de Amaradia 

B. Condiţii pentru asigurarea caietului de sarcini: 

1. Zilele în care circulă: 1, 2, 3, 4, 5.                                                                                                                             

2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: 1/____________                                                               

3. Capacitatea autovehiculelor: _______________. 

4. Numărul de şoferi necesar: conform Legii nr. 466/2003 

C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/staţiilor: 

Nr. 

crt. 
Autogara (staţia) 

Nr./Data 

contractului 
Valabil până la 

1 Novaci - Autogara   

2 Novaci - liceu   

3 Pociovaliştea – canton Apele Române   

4 Siteşti - coop.   

5 Bumbeşti Piţic - primărie   

6 Poienari - ram. Baia de Fier   

7 Ciuperceni Olteţ - biserică   

8 Sârbeşti - magazin   

9 Alimpeşti - biserică   

10 Alimpeşti - magazin   

11 Luculeşti   

12 Becheni   

13 Bucşana - ramificație   

14 Roșia de Amaradia - primărie   

 

 

 

      

Emitent, 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

 

 

 

 

                PREŞEDINTE,                                   

         Cosmin-Mihai  Popescu                            CONTRASEMNEAZĂ 

                                                      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                         Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 



JUDEŢUL GORJ 

 

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre 

pentru înființarea unui traseu în cadrul Programului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj, valabil până la 31.12.2021  

 

Potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. 1 din Legea nr. 92/2007, cu modificările și 

completările ulterioare, consiliile judeţene sunt obligate să asigure, să organizeze, să 

reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor publice de transport 

desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora. 

Consiliile judeţene îndeplinesc atribuţii privind ”actualizarea periodică a traseelor şi 

a programelor de transport în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în 

corelare cu transportul public interjudeţean, internaţional, feroviar, aerian sau naval de 

persoane existent, precum şi corelarea între modalităţile de realizare a serviciului public de 

transport local de persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou şi în regim de taxi, 

după caz”, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1, lit. c, din acelaşi act normativ. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 143/15.10.2020, Consiliul Județean 

Gorj a aprobat atribuirea directă, prin măsuri de urgenţă, a contractelor de delegare a 

gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pe trasee 

din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul 

Gorj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 78/2012, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Transportul rutier judeţean de persoane prin curse regulate se desfășoară în prezent 

până la data de 31 decembrie 2021, conform O.U.G. nr. 70/2020, în baza programului de 

transport judeţean aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 78/21 decembrie 

2012, cu modificările şi completările ulterioare și a licențelor aflate în vigoare la data de 1 

aprilie 2020. 

Consiliul Județean Gorj a încheiat contracte de delegare a gestiunii serviciului, cu 

valabilitate până la data de 31 decembrie 2021, cu operatorii de transport rutier deținători 

de licențe valabile de traseu, în conformitate cu prevederile art. 66 alin. 1 din O.U.G. nr. 

70/2020, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Hotărârii Consiliului 

Judeţean Gorj nr. 138/2020, tocmai pentru continuarea asigurării de către aceștia a 

transportului public județean de persoane până la finalizarea procedurilor de atribuire a 

contractelor de delegare a gestiune a serviciului în baza legislației achizițiilor publice. 

Primăriile orașului Novaci prin adresa nr. 6009/05.05.2021, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj cu nr. 6928/05.05.2021, comunei Roșia de Amaradia prin adresa nr. 

3643/29.04.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj cu nr. 6758/29.04.2021, comunei 

Alimpești prin adresa nr. 1820/06.05.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj cu nr. 

7005/06.05.2021 și comunei Bumbești Pițic prin adresa nr. 2412/19.05.2021, înregistrată 



la Consiliul Județean Gorj cu nr. 7669/19.05.2021, au solicitat Consiliului Judeţean Gorj 

înființarea unui traseu pe ruta Novaci – Bumbești Pițic – Alimpești – Roșia de Amaradia, 

pentru satisfacerea necesității de deplasare a locuitorilor acestor localități. 

Prin înființarea acestui traseu, se va asigura transportul elevilor ce urmează cursurile 

instituțiilor școlare din orașul Novaci, a persoanelor care sunt angajate în orașul Novaci, 

cât și a persoanelor care au necesități de deplasare la instituții precum spital, tribunal, 

finanțe publice etc. De asemenea, beneficiarii serviciului de transport pe acest traseu vor 

putea fi și alte persoane care doresc să se deplaseze între Orașul Novaci, localitatea 

Alimpești, localitatea Bumbești Pițic și localitatea Roșia de Amaradia. 

În consecinţă, este necesară aprobarea de către Consiliul Judeţean Gorj, a înființării 

unui traseu în cadrul Programului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, în Judeţul Gorj, valabil până la 31.12.2021, pe ruta Novaci – Bumbești Pițic – 

Alimpești – Roșia de Amaradia. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în 

vederea supunerii lui spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Gorj. 

 

 

 

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT, 

PREŞEDINTE, 

   Cosmin Mihai Popescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direcţia tehnică, investiţii, infrastructură 

drumuri publice şi transport public judeţean 

Serviciul transport public județean și activități suport 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre pentru înființarea unui traseu în cadrul Programului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj, valabil până la 

31.12.2021 

 

În conformitate cu prevederile art. 16, alin. 1, din Legea nr. 92/2007, consiliile 

judeţene sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să 

controleze prestarea serviciilor publice de transport desfăşurat pe raza administrativ-

teritorială a acestora. 

Transportul rutier judeţean de persoane prin curse regulate se desfășoară în prezent 

cu caracter temporar, până la data de 31 decembrie 2021, în baza Programului de transport 

judeţean aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 78/21 decembrie 2012, cu 

modificările şi completările ulterioare și a licențelor aflate în vigoare la data de 1 aprilie 

2020. 

Consiliul Județean Gorj a încheiat contracte de delegare a gestiunii serviciului, cu 

valabilitate până la data de 31 decembrie 2021, cu operatorii de transport rutier deținători 

de licențe valabile de traseu, în conformitate cu prevederile art. 66 alin. 1 din O.U.G. nr. 

70/2020, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Hotărârii Consiliului 

Judeţean Gorj nr. 138/2020, tocmai pentru continuarea asigurării de către aceștia a 

transportului public județean de persoane până la finalizarea procedurilor de atribuire a 

contractelor de delegare a gestiune a serviciului în baza legislației achizițiilor publice. 

În conformitate cu prevederile art. 17, alin. 1, litera c), din Legea nr. 92/2007, 

consiliile judeţene au ca și atribuție ”actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de 

transport în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul 

public interjudeţean, internaţional, feroviar, aerian sau naval de persoane existent, precum 

şi corelarea între modalităţile de realizare a serviciului public de transport local de 

persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou şi în regim de taxi, după caz”.   

Primăriile orașului Novaci prin adresa nr. 6009/05.05.2021, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj cu nr. 6928/05.05.2021, comunei Roșia de Amaradia prin adresa nr. 

3643/29.04.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj cu nr. 6758/29.04.2021, comunei 

Alimpești prin adresa nr. 1820/06.05.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj cu nr. 

7005/06.05.2021 și comunei Bumbești Pițic prin adresa nr. 2412/19.05.2021, înregistrată 

la Consiliul Județean Gorj cu nr. 7669/19.05.2021, au solicitat Consiliului Judeţean Gorj 

înființarea unui traseu pe ruta Novaci – Bumbești Pițic – Alimpești – Roșia de Amaradia, 

pentru satisfacerea necesității de deplasare a locuitorilor acestor localități. 



În urma înființării acestui traseu, se va asigura transportul elevilor ce urmează 

cursurile instituțiilor școlare din orașul Novaci, a persoanelor care sunt angajate în orașul 

Novaci, cât și a persoanelor care au necesități de deplasare la instituții precum spital, 

tribunal, finanțe publice etc. De asemenea, beneficiarii serviciului de transport pe acest 

traseu vor putea fi și alte persoane care doresc să se deplaseze între Orașul Novaci, 

localitatea Alimpești, localitatea Bumbești Pițic și localitatea Roșia de Amaradia. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre analiză prezentul raportul de 

specialitate la proiectul de hotărâre pentru înființarea unui traseu în cadrul Programului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Gorj, valabil până la 

31.12.2021. 

 
.  

 

 

Direcţia juridică, dezvoltarea       Direcţia Tehnică, Investiţii, 

                 capacității administrative și                    Infrastructură Drumuri Publice 

                          achiziții publice,                              şi Transport Public Judeţean, 

                         Director executiv,                                      Director executiv, 

                            Marcău Costel                                  Cimpoieru Cornel Lucian 

 

 

 

 

 

Serviciul pentru transport public     Compartimentul pentru 

                 județean și activități suport                        transport public județean, 

                             Șef serviciu                                      Întocmit, 

                   Lăzărescu Valeriu Eugen                                     Peștișanu Constantin 


