
 PROIECT 

RR OO MMÂÂNN II AA                                                                                                                                   
JUDEŢUL GORJ                                            Avizat              

                        SECRETAR JUDEŢ, 

      Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
  

HOTĂRÂRE 
privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru unele trasee cuprinse în Programul de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2013 – 2019 
Consiliul Judeţean Gorj: 

     Având în vedere: 

 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

 Raportul de specialitate al Autorităţii Judeţene de Transport , prin care  se  propune atribuirea 

unor licenţe de traseu pentru unele trasee cuprinse în Programul de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2013 – 2019; 

   Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică; 

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

  Prevederile  art. 16, alin.(3), lit. b), art.17, lit. p),  art.37, alin.(10)  din Legea serviciilor de 

transport public local nr. 92 / 2007 modificată şi completată, art. 4, lit. h),  art. 19 din Normele de 

aplicarea a Legii nr. 92 / 2007 aprobate prin Ordinul M.I.R.A.  nr. 353 / 2007, modificat şi 

completat; 

 Propunerea comisiei paritare nr. 31/14.06.2017, de atribuire a unor licenţe de traseu pentru 

unele trasee cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, valabil pentru perioada 2013 – 2019; 

 În temeiul art. 91, alin.(1), lit. d, alin.(5), lit. a, pct. 14  şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE 

 Art.1.Se aprobă  propunerea  comisiei paritare nr. 31/14.06.2017, de atribuire a unor licenţe 

de traseu pentru unele trasee cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate, valabil pentru perioada 2013 – 2019, în forma prevăzută în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre;   

            Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Gorj în 

vederea eliberării licenţelor de traseu aprobate; 

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

prevederile  prezentei  hotărâri.     
 

  PREŞEDINTE,                                            CONTRASEMNEAZĂ: 

Cosmin Mihai Popescu                       SECRETAR JUDEŢ, 

                                                                                         Cristina-Elena-Rădulea-Zamfirescu       
  

Nr……….. 

Adoptată în şedinţa din………2017 

Cu un număr de………..voturi 

Din numărul total de……..consilieri în funcţie 

 



 

 

 

 

            
      ANEXA  

 

 la proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru unele trasee 

cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, 

valabil pentru perioada 2013 – 2019, conform propunerii comisiei paritare nr. 

31/14.06.2017. 

  

Cod 

traseu 

Denumire traseu Operator 

transport 

Punctaj  Observaţii  

 

 

043 

 

Târgu Jiu-Colibaşi-Roşia 

de Amaradia 

SC Eurohod Tour 

SRL, Cod Fiscal: 

R18165656 
Loc. Tg Jiu, Jud. Gorj 

 

47.00 

 

Câştigător 

 

 

 

 

055 

Târgu Jiu- Târgu 

Cărbuneşti-Ţicleni 

SC Marmir SRL 

 Cod Fiscal:    

R5132070 

Loc. Tg Jiu, Jud. Gorj 

 

 

30,00 

 

 

Câştigător 

 

 

 

105 

Târgu Jiu- Teleşti- 

Brădiceni- Hobiţa 

SC Marmir SRL 

 Cod Fiscal: 

R5132070 

Loc. Tg Jiu, Jud. Gorj 

 

 

49,00 

 

 

Câştigător 

 

 

 

105 

Târgu Jiu- Teleşti- 

Brădiceni- Hobiţa 

SC Livdandor 

Impex SRL 

 Cod Fiscal: 

R5762156 

Loc. Dăneşti, Jud. 

Gorj 

 

 

49,00 

 

 

Câştigător 

 

 

 

106 

Târgu Jiu- Mătăsari- 

Slivileşti- Strâmtu 

SC Sofrotur SRL 

Cod Fiscal: 

R13538622 

Loc. Bolboşi, Jud. 

Gorj 

 

 

36,00 

 

 

Câştigător 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,                                                 CONTRASEMNEAZĂ: 

Cosmin Mihai Popescu        SECRETAR JUDEŢ, 

                                                                                           Cristina-Elena-Rădulea-Zamfirescu                 
  

 
 
 

 

 

 

 



JUDEŢUL GORJ 

AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT 

 

Raport de specialitate 
privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru unele trasee cuprinse în Programul de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2013 – 2019 

       
              Serviciile de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, se efectuează de către 

operatorii de transport, pe baza licenţelor de traseu, atribuite prin hotărâre a Consiliului Judeţean, 

conform propunerii comisiei paritare constituită din câte un reprezentant al Consiliului Judeţean şi al 

Agenţiei Autorităţii Rutiere Române din judeţul respectiv, eliberate de către agenţia A.R.R. respectivă, 

pentru traseele cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, 

valabil pentru perioada 2013 – 2019. 

 Temeiul legal al proiectului de hotărâre îl constituie prevederile  art. 16, alin.(3), lit. 

b), art.17, lit. p),  art.37, alin.(10)  din Legea serviciilor de transport public local nr. 92 / 2007 

modificată şi completată, art. 4, lit. h),  art. 19 din Normele de aplicarea a Legii nr. 92 / 2007 

aprobate prin Ordinul M.I.R.A.  nr. 353 / 2007, modificat şi completat. 

Procedura  de atribuire electronică a traseelor cuprinse în Programul de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2013 – 2019, s-a 

organizat şi desfăşurat conform unui calendar stabilit, în perioada 25.05.2017 – 12.06.2017, 

fiind finalizată prin şedinţa de atribuire electronică din data de 12.06.2017. 

În intervalul calendaristic 27.05.2017 – 01.06.2017, operatorii de transport au depus 

solicitările de participare la licitaţie pentru traseul respectiv, în format electronic la Agenţia 

pentru Agenda Digitală a României,  Serviciul de Atribuire Electronică în Transporturi- 

Bucureşti, organizatorul licitaţiei electronice, iar în baza rezultatului acestei şedinţe, comisia 

paritară a formulat propunerea nr.31/14.06.2017, privind atribuirea licenţelor pentru traseele 

respective. 

În  data de 12.06.2017 a fost afişat rezultatul atribuirii, în conformitate cu Ordinul 

ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 

240/1614/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de 

punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii 

traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, în trafic judeţean, 

modificat şi completat prin Ordinul M.D.R.A.P./M.T. nr. 3310/1365/2013. 

Conform rezultatului şedinţei de atribuire electronică din data de 12.06.2017, comisia 

paritară a formulat propunerea nr.31/14.06.2017 şi a supus-o spre aprobare Consiliului 

Judetean Gorj, privind atribuirea licenţelor de  traseu operatorilor   de transport desemnaţi 

câştigători, conform propunerii comisiei paritare nr.31/14.06.2017. 

Anexăm propunerea comisiei paritare nr.31/14.06.2017, privind atribuirea licenţelor 

de traseu pentru unele trasee cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate, valabil pentru perioada 2013 – 2019. 

Autoritatea Judeţeană de Transport 

Valeriu Eugen Lăzărescu 
 

 

 

 
 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL GORJ 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru unele trasee cuprinse în Programul de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2013 – 2019 
 

            Serviciile de transport public judetean de persoane cuprind transportul de persoane 

prin curse regulate şi transportul de persoane prin curse regulate speciale. 

Serviciile de transport public judetean de persoane prin curse regulate se efectuează de 

către operatorii de transport, pe baza licenţelor de traseu atribuite prin hotărâre a Consiliului 

Judetean, conform propunerilor comisiei paritare constituită din câte un reprezentant al 

Consiliului Judetean şi un reprezentant al Agenţei Autorităţii Rutiere Române din judeţul 

respectiv şi eliberate de către Agenţia ARR respectivă, pentru traseele cuprinse în Programul 

de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013- 2019. 

Procedura  de atribuire electronică a traseelor cuprinse în Programul de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2013 – 2019, s-a 

organizat şi desfăşurat conform unui calendar stabilit, în perioada 25.05.2017 – 12.06.2017, 

fiind finalizată prin şedinţa de atribuire electronică din data de 12.06.2017. 

În intervalul calendaristic 27.05.2017 – 01.06.2017, operatorii de transport au depus 

solicitările de participare la licitaţie pentru traseul respectiv, în format electronic la Agenţia 

pentru Agenda Digitală a României,  Serviciul de Atribuire Electronică în Transporturi- 

Bucureşti, organizatorul licitaţiei electronice, iar în baza rezultatului acestei şedinţe, comisia 

paritară a formulat propunerea nr.31/14.06.2017, privind atribuirea licenţelor pentru traseele 

respective. 

La data de 12.06.2017, a fost afişat rezultatul atribuirii electronice în conformitate cu 

Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor şi al Ministrului Transporturilor şi 

Infrastructurii nr. 240/1614/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a 

metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorilor de transport, în vederea 

atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic 

judeţean, modificat şi completat prin Ordinul M.D.R.A.P./M.T. nr. 3310/1365/2013. 

      Prin urmare, în baza propunerii comisiei paritare nr.31/14.06.2017, pe care o anexăm la 

prezenta, s-a elaborat proiectul de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu, operatorilor 

de transport desemnaţi câştigători, pentru traseele cuprinse în Programul de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate 2013-2019, pe care îl supunem spre aprobare 

Consiliului Judetean Gorj. 

                                                           

INIŢIATOR PROIECT, 

PREŞEDINTE 

     Cosmin Mihai Popescu 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT 

 

 

PROPUNERE 

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru unele trasee cuprinse în Programul de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013- 2019 

 

Comisia paritară, constituită în conformitate cu Dispoziţia Consiliului Judeţean Gorj nr. 

709/2013 din reprezentantul Consiliului Judeţean Gorj şi reprezentantul Autorităţii Rutiere 

Române- Agenţia Gorj, în vederea formulării propunerii de atribuire a unui traseu cuprins în 

Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 2013- 2019, în 

următoarea componenţă: 

- Lăzărescu Valeriu Eugen- Consiliul Judeţean Gorj; 

- Angheloiu Radu Adrian- Autoritatea Rutieră Română- Agenţia Gorj 

întrunită în sediul Consiliului Judeţan Gorj, în data de 14.06.2017, având în vedere rezultatele 

şedinţei de atribuire electronică a unor trasee cuprinse în Programul de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013- 2019, organizată de către 

Agenţia pentru Agenda Digitală a României- Serviciul de Atribuire Electronică în 

Transporturi Bucureşti, în data de 12.06.2017, în temeiul art. 16, alin(3), lit. b), art. 17, lit. p), 

art.37, alin.(10) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 modificată şi 

completată, şi al art.19 din Ordinul M.I.R.A. nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de 

aplicarea Legii nr. 92/2007, modificată şi completată; 

 

PROPUNE 

ART. 1.  Atribuirea licenţelor de traseu, pentru traseele:   

nr.043:Târgu Jiu-Colibaşi-Roşia de Amaradia,operatorului de transport SCEurohodTour SRL;  

nr. 055: Târgu Jiu- Târgu Cărbuneşti-Ţicleni, operatorului de transport SC Marmir SRL; 

 nr. 105: Târgu Jiu- Teleşti- Brădiceni- Hobiţa, operatorilor de transport SC Marmir SRL şi 

SC Livdandor Impex SRL; 

 nr. 106: Târgu Jiu- Mătăsari- Slivileşti- Strâmtu, operatorului de transport SC Sofrotur SRL; 

trasee cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, 

valabil pentru perioada 2013- 2019, conform anexei la prezenta; 

ART. 2. Anexa va fi făcută publică de Autoritatea Judeţeană de Transport Gorj, din cadrul 

Consiliului Judeţean Gorj, prin afişare la sediul acesteia şi pe site- ul www.cjgorj.ro. 

ART. 3. Prezenta propunere se înaintează Consiliului Judeţean Gorj în vederea atribuirii 

licenţelor de traseu, conform anexei. 

 

Nr. 31./14.06.2017 

 

Comisia Paritară 

 

Lăzărescu Valeriu Eugen………………………… 

 

Angheloiu Radu Adrian………………………….. 

 

 
 

 

http://www.cjgorj.ro/


 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT 

 

 

 ANEXA  

la Propunerea nr. 31, din data de 14.06.2017 

 

 Operatorii de transport declaraţi câştigători în urma analizei rezultatelor 

şedinţei de atribuire electronică din data de 12.06.2017, a unor trasee din 

Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 2013- 

2019, al judeţului Gorj. 

  

Cod 

traseu 

Denumire traseu Operator 

transport 

Punctaj  Observaţii  

 

 

043 

 

Târgu Jiu-Colibaşi-Roşia 

de Amaradia 

SC Eurohod Tour 

SRL, Cod Fiscal: 

R18165656 
Loc. Tg Jiu, Jud. Gorj 

 

47.00 

 

Câştigător 

 

 

 

 

055 

Târgu Jiu- Târgu 

Cărbuneşti-Ţicleni 

SC Marmir SRL 

 Cod Fiscal:    

R5132070 

Loc. Tg Jiu, Jud. Gorj 

 

 

30,00 

 

 

Câştigător 

 

 

 

105 

Târgu Jiu- Teleşti- 

Brădiceni- Hobiţa 

SC Marmir SRL 

 Cod Fiscal: 

R5132070 

Loc. Tg Jiu, Jud. Gorj 

 

 

49,00 

 

 

Câştigător 

 

 

 

105 

Târgu Jiu- Teleşti- 

Brădiceni- Hobiţa 

SC Livdandor 

Impex SRL 

 Cod Fiscal: 

R5762156 

Loc. Dăneşti, Jud. 

Gorj 

 

 

49,00 

 

 

Câştigător 

 

 

 

106 

Târgu Jiu- Mătăsari- 

Slivileşti- Strâmtu 

SC Sofrotur SRL 

Cod Fiscal: 

R13538622 

Loc. Bolboşi, Jud. 

Gorj 

 

 

36,00 

 

 

Câştigător 

 

 

 

Comisia Paritară 

 

Lăzărescu Valeriu Eugen………………………… 

 

Angheloiu Radu Adrian………………………….. 
 

 

 

 


