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JUDEŢUL GORJ                 

                                                                                                     

                                                                  

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea directă, prin măsuri de urgenţă, a unui contract de delegare 

a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, 

pentru un traseu 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 

 

Consiliul  Judeţean  Gorj, având în vedere: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind atribuirea directă, prin măsuri de 

urgenţă, a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate, pentru un traseu 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; 

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

aprobarea proiectului de hotărâre privind atribuirea directă, prin măsuri de urgenţă, a unui 

contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, pentru un traseu 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; 

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

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

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 143/15.10.2020, prin care 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; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 29/20.02.2020, prin care Consiliul Județean Gorj 

a aprobat atribuirea și eliberarea unei licențe de traseu conform rezultatelor Procedurii de 

atribuire pe perioadă determinată, pe bază de anunț public, pentru traseul nr. 075 Târgu Jiu – 

Câlnic – Rovinari, din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în 

Judeţul Gorj; 

- adresa nr. 21/22.01.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 1074/22.01.2021, 

a operatorului de transport rutier S.C. AAG Chiv Amelia S.R.L., prin care a comunicat acordul de 

continuare a prestării seviciului pe traseul nr. 075 Târgu Jiu – Câlnic – Rovinari; 

- în baza art. 5 alin. 5 din Regulamentul (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; 

 - art. 66, alin. (2) din O.U.G. 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - 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; 

- Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 226/2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 

1/2011; 

- 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 atribuirea directă, prin măsuri de urgență, a contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru traseul 

judeţean nr. 075 Târgu Jiu – Câlnic – Rovinari, cu valabilitate până la data de 31 decembrie 2021, 

operatorului de transport rutier S.C. AAG Chiv Amelia S.R.L., având codul de înregistrare fiscală 

39389427, cu sediul în loc. Bălești, Județul Gorj. 

Art.2. Se aprobă eliberarea licenței de traseu, cu valabilitate până la data de 31 decembrie 

2021, operatorului de transport rutier menţionat la art. 1 din 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 și Instituției Prefectului-Județul Gorj. 

 
 

 

 

 

      PREŞEDINTE,                                   

Cosmin-Mihai  Popescu                                              

 

 

           CONTRASEMNEAZĂ 

                                                           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 16 

Adoptată în şedinţa din 29.01.2021 

Cu un număr de 27 voturi 

Din numărul total de consilieri 


