
        R O M Â N I A                                              

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                 

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                

    CONSILIUL LOCAL    

 

         

                                                 H O T Ă  R  Â  R  E  A   NR. 90/2017   

privind  reglementarea activităţii serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate în Municipiul Brad  
 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara. 

 Având în vedere Proiectul de Hotărâre nr. 84/164/05.07.2017 și Expunerea de motive 

nr. 83/165/05.07.2017 a Primarului Municipiului Brad prin care se propune  reglementarea 

activităţii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul 

Brad; 

Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 98/526/21.07.2017,  

respectiv al Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Brad, respectiv: raportul nr. 73/167/26.07.2017 al comisiei de studii economice, 

prognoze, buget, finanţe; raportul nr. 57/168/26.07.2017 al comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură; raportul nr.74/169/26.07.2017 al comisiei pentru activităţi ştiinţifice, 

învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement;  raportul nr. 80/170/24.07.2017 

al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi raportul nr.74/171/24.07.2017 al comisiei pentru 

administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ;   

În conformitate cu prevederile art. 17 alin.1 lit. b și h din Legea  nr.92/2007 a 

serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare,  ale  art.8 alin.1 

, alin.3 lit. a și, art.22 alin.3, art.29 alin.2 și art.30 din Legea nr.51/2006 a serviciile 

comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordinului 

nr.207/2007 al preşedintelui ANRSC, privind aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a 

autorizaţilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, ale Ordinului 

nr.353/2007 al Ministrului internelor şi reformei administrative pentru aprobarea Normelor de 

aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 , cu modificările și 

completările ulterioare, ale Ordinului nr.972/2007 al Ministrului transporturilor, pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de 

sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 140/2017 privind 

modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public 

local emis de către ANRSC, ale Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 precum și ale Legii 

nr.225/2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice 

nr. 51/2006; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. ,,d”, alin. 6 lit.,,a” pct. 14 şi art.45 alin.1  din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, 

actualizată, precum şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, 



H O T Ă R Ă Ş T E: 

     Art. 1. –  Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate în Municipiul Brad prin licitație publică  sau negociere directă, 

organizate conform legii. 

  Art. 2. – Se aprobă Regulamentul privind reglementarea serviciului public de 

transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brad conform 

Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

              Art. 3. – Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului 

public de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brad conform 

Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 4.  - Se aprobă  Caietul de sarcini pentru efectuarea transportului public local de 

persoane prin curse regulate în Municipiul Brad conform Anexei nr. 3 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

  Art. 5. - Se aprobă modelul Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 

transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brad, conform Anexei nr. 

4 care face parte din prezenta hotărâre. 

Art. 6.- Se aprobă  tarifele pentru efectuarea transportului  public local de persoane 

prin curse regulate în Municipiul Brad, conform Anexei nr. 5 care face parte din prezenta 

hotărâre. 

Art. 7.- Se aprobă  Criteriile de selecție a ofertelor pentru delegarea gestiunii 

serviciului de  transport  public local de persoane prin curse regulate din Municipiul Brad, 

conform Anexei nr. 6 care face parte din prezenta hotărâre. 

Art. 8. – (1) Se aprobă Comisia de analiză, evaluare şi selectare a ofertelor privind 

efectuarea transportului  public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brad, în 

următoarea componenţă: 

- Preşedinte   -  Podaru Vasile  - viceprimar 

- Secretar cu drept de vot -  Trifan Florina  - expert  achiziţii publice 

- Membri:   -  Trifa Doreana                      - consilier juridic  

                                               -  Nicula Daniel                       - insp. spec.                                                                                             

               -  Petruș Adrian                       - consilier local 

Membri supleanţi: 

                    - Membri:                       -  Lăzărescu Cristina       - Șef Birou A.D.P.P 

    -  Manea Ioana                       - consilier juridic. 

    - Curtean Viorel                     - consilier local 

             - (2) Comisia de analiză, evaluare şi selectare a ofertelor privind efectuarea 

transportului  public local de persoane prin curse regulate din Municipiul Brad , va avea 

următoarele atribuţii: 

a) va elabora fişa de date a achiziţiei publice; 

b) va evalua ofertele şi va desemna câştigătorul licitaţiei. 

(3) Membrii comisiei au următoarele obligaţii: 

- să respecte condiţiile legale privind procedura de comunicare, solicitare a 

documentelor de stabilire a eligibilităţii ofertanţilor şi orice alte obligaţii impuse de 

prevederile legale privind solicitarea, prezentarea, evaluarea şi respingerea ofertelor;  

- să cunoască legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice. 

Art. 9. – Se aprobă Comisia de  soluționare a contestațiilor în cadrul procedurii de 

atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public local de persoane prin curse 

regulate din Municipiul Brad, în următoarea componenţă: 

- Preşedinte   -  Zaharie Nicoleta                  - consilier juridic. 

- Secretar cu drept de vot -  Herczeg Adrian   - insp. spec 



- Membri:   -  Trif Mihaela                        - expert achiziţii publice  

                           -  Șortan Gabriela                    - inspector 

                                               -  Poenaru Vasile                     - consilier local 

Membri supleanţi: 

                    - Membri:                       -  Bolcu Marius                     - consilier 

    -  Culda Elena                          - inspector 

    - Bârea Vasile                          - consilier local 

            Art. 10.- Se împuterniceşte Primarul Municipiului Brad - domnul Florin Cazacu să 

semneze Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane 

prin curse regulate în Municipiul Brad menționat la art.5. 

 Art. 11. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 

Compartimentul Achiziţii Publice. 

 

Art. 12.– Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile 

H.C.L. nr. 9/2014. 

 Art. 13. -  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara;  

- Primarului Municipiului Brad; 

- ANRSC  Deva; 

- Compartimentului Achiziţii Publice; 

- Compartimentului Resurse Umane; 

- membrilor comisiei prevăzută la art. 8. și art. 9. 

 

 

 

 

 

                                           Brad, 27.07.2017     

                                                                             
                                                                                                                       Contrasemnează 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                               SECRETAR 

                               Dorin Sorin David                                                                        Mihaela David 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul  necesar: 9  voturi 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute: 17  voturi „pentru”, art. 8 și art.9  adoptate  prin vot secret 



 


