
R o M A N IA
JUDETUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJIIA

Str. DC 159, Nr. 19 , Cod po§tal 627356, Comuna Obrejiga, Vrancea, Romania
primaria obreiita Vrancea’iflvahoopom

ROTARARE
Nr. 16 din 10 Mai 2021

Privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului do transport
public pe raza de competenta a Asociatia de Dezvoltarc Intercomunitara a Transportului Public din
Ramnicu Sarat ‘ ATRAS, pentm fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegate a
gestiunii Serviciului de transport public local de calatori 1n conformitate cu prevederile
Regulamentului (CE) 11!. 1370/2007, in fonna actualizata, a modalitatii de gestiune a acestui
serviciu public 31 a proieotului contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public
local

Consiliul local al comunei Obrejita, judetul Vrancea,

Avéind in vedere:
- adresa nr. 767128042021 a Asociaiiei de Dezvoltare Intercomunitari a Transportului

Public din Ramnicu Sz‘irat—ATRAS, integistrata la sediul Primiriei Comunei Obrejita sub nr.
1747 din 28.04.2021;

- referatul do aprobare a1 primamlui comunei in calitate de initiator a1 proieotului ini‘egistrat
cu nr. 1798 din 06 Mai 2021;

- raportul de specialitate a1 secretarului general a1 comunei, inregistrat cu nr.
1797 din 06 Mai 2021;

— avizul comisiilor de specialitate din cadml Consiliului Local Obrejiga;

in conformitate cu:
m

- Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 a1 Parlamentului European 3i al Consiliului din 23
octombrie 2007 privind serviciile publice de transport de cilétori pe calea ferata $1 mtier gi de
abrogare a Regulamentelor (CEE) m. 1191/69 §i nr. 1107/70 (JO L 315/2007), denumit in
continuare "Regulamentul (CB) 1370/2007“;

-prevederile art. 8 alin. (3) lit. d), £111.10 alin. (1) s1 alin. (4), 311.22, alin.(3), an. 28 alin. (2)
din Legea serviciilor comunitare de utilitéti publice nrfSl/ZOOG, republicata, cu modificérile $1

completfirile ulterioare;
-prevederile art. 3, 2111.22, 1311.30, alin.(l), alin.(2), lite), art. 37 alin. (1) si alin. (2) din

Legea 92/2007 3 sen/iciilor do transport public local, cu modificirile §i completarile ulterioare;
—prevederile Legii nr. 37/2018 privind promovarea transponului ecologic;
~prevederile OUG nr. 4012015 privind gestionarea financial”?! a fondurilor europene pentru

perioada de programme 2014-2020, on modificérile §i completfirile ulterioare;
-prevederile HG. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a

prevederilor Ordonangei de Urgenté a Guvemului 111‘. 40/2015 privind gestionarea financiara a
fondurilor europene pentm perioada de programme 2014-2020;

-prevederile O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificérile §i completérile
ulterioare;



—prevederile O.G, nr, 7/2012 privind implementarea sistemelor dc transport inteligente in
domeniul transpoxtului rutier s1 pcntru realizarea interfetelor cu alte moduri de transport, cu
modificarile gi completarile ulterioare;

-p1'evederile O.G. nri 97/1999 privind garantarea furnizérii de servicii publice
subventionate de transport rutier intern si de transport pe caile navigabile interioare, republicaté;

-prevederile OUG nr. 77/2014 privind procedurile nationale ln domeniul ajutorului de stat,
precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificérilc 5i
completérile ulterioare;

—prevederile Ordinului nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului—cadru pentru
efectuarea transportului public local si a Caietului dc sarcini-cadru a1 serviciilor dc transport
public local;

- prevederile art.129 alin.(2), litid), alin.(7), 11m) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul
administrativ;

in tcmeiul prevederilor art 196 alin. (I) lit. a) din Ordonanta dc Urgenta a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Arm. Se aproba Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport
public pe raza dc competenta a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public
din Ramnicu Sarat — ATRAS pentru fimdamentarea Si stabilirea solutiilor optimc dc delegate a
gestiunii Serviciului de transport public local dc calatori in conformitatc cu prevederlle
Regulamentului (CE) nr.1370/2007 in forma actualizata, conform anexei 1 care face parte
integranta din prezenta hotarare

Art.2. Se aproba modalitatea dc gestiune a Serviciului de transport public local de calatori
pe raza dc competenta a Asociatia de Dezvoltare lntercomunitara a Transportului Public din
Ramnicu Sarat — ATRAS, in confonnitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, ca
fiind ,gestizmea directa”.

Art.3. Se aproba contractul de delegate a gestiunii directe a serviciului de transport public
local pe raza de competenta a Asociatiei dc Dezvoltare lntercornunitara a Transportului Public din
Ramnicu Sz'arat-ATRAS, (in proiect), conform anexei 2 care face parts integranta din prezenta
hotarare.

Art.4. Se avizeaza Caietul de sarcini a1 scrviciului de transport public local de persoane
prin curse regulate invcadrul Asociatia dc Dezvoltare lntercomunitaré a transportului public din
Rm. Sarat—ATRAS, conform anexei 141a contrach de delegate (in proiect).

Art.5. Se avizeaza Regulamentul pentm efectuarea serviciului de transport public local dc
pcrsoane prin curse regulate in cadml Asociatiei dc Dezvoltare lntercomunitara a Transportului
Public din Rm. Sérat—ATRAS, conform ancxei 15 la contractul de delegate (in proiect).

Art.6. Mandatarea Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitaré a Transportului Public din
Ramnicu Sirat—ATRAS, sa exercite, in numele si pe seama unitatii administratiV-tentoriale
Obrejita , dreptul de a delega gestiunea serviciului de transport public local catre S.C. Transport
Urban dc Calatori S.A‘ Rm. Sarat, dupa obtinerea avizului Consiliului Concurcntci;

Art.7. Se mandateaza reprezentantul unitatii administrativ—teritoriale Nicu Pardos - primar,
sa votezc in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitaré a Transportului Public
din Ramnicu Sarat—ATRAS, in numele Si pe seama unitatii administrativ—teritoriale Obrejita,
aprobarca Studiului dc oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului dc transport public pe
raza de competenta a Asociatici dc Dezvoltare lntcrcomunitara a Transportului Public din
Ramnicu Sarat ~ ATRAS, pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optima de delegare a
gestiunii Serviciului de transport public local de calatori in conformitate cu prevederile
Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, in forma actualizata, si aprcbarea modalitatii dc gestiune a
Serviciului do transport public local dc calatori pe raza dc competenta a Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara a Transportului Public din Ranmicu Sarat —— ATRAS, prin gestiune directa, catre
S.C‘ Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat.



Art.8. Se mandateaza reprezentantul unitatii administrativ—teritoriale Nicu Pardos — primar,
5a voteze in Adunarea Generala a Asociatiei dc Dezvoltare lntercomunitarz‘i a Transportului Public
din Ramnicu Sérat—ATRAS, in numelc si pe seama unitatii admnistrativ-teritoriale Obi‘ejiga,
aprobarea contractului dc delegate a gestiunli directs a serviciului cle transport public local 136 raza
de competenta a Asociagiei dc Dczvoltare lntcrcomunitaré a Transportului Public din Ramnicu
Sfirat—ATRAS cu SC. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat.

Art.9. Se aproba mandatarea Asociagiei de Dezvoltare Intercomunitaré a Transportului
Public din Ramnicu Sérat—ATRAS pentru a semna, prim reprezentantul sau legal w Presedimele
Asociatici, domnul ClRJAN SORIN VALENTIN, in numele si pe seama unitatii administrativ—
teritoriale Obrejila, Contractul dc delegare a gestiunii directe a serviciului dc transport public local
pe raza dc competenta a Asociagiei dc Dezvoltare lntercomunitaré a Transportului Public din
Ramnicu Sérat—ATRAS cu S.C. Transport Urban de Calatori SA. Rm. Sarat.

Artlfl Cu aducerea la indeplinire a prezentci hotarari se insarcineaza Asociagia de
Dezvoltare lntercomunitarfi a Transportului Public din Rémnicu Sérat — ATRAS prin organismele
dc conducere”.

Art.11. Prevederile prezentei hotéréri VOI‘ fi comunlcate persoanelor intercsate de citre
secretarul general :11 comunei.

Contrasemneazfi,
Secretar geneneral a1 comunei,

Florin PONEA


