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la Proiectul de Hotirfire privind aprobarea ,rRegulamentului pentru efectuarea
serviciului de transport public judefean de persoane prin curse regulate,

tn jude{ul lalomifa"

Potrivit dispoziliilor art"8, alin.(2) din Legea nr.5112006 qi ale art.I7. alin.(l),

lit.l) si art.20, alin.(6) $i (7) din Legea nr.9212007,, consiliul judelean are printre

atribulii, elaborarea gi aprobarea regulamentelor serviciilor de transport public, fiind

autoritdli de reglementare in domeniul transportului public jude{ean. In aceastd calitate,

"ohrilirrl 
judelean realizeazdregulamente de organizare qi funclionare a fiecdrui serviciu

de transport public, in conformitate cu regulamentele - cadru existente, cu prevederile

Legii nr.9212007 qi ale reglementdrilor in vigoare.

Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public judelean de

persoane prin curse regulate, in jude{ul Ialomi|a, a fost elaborat av6ndu-se in vedere

prevederile Legii nr. 9212007 a serviciilor de transport public local, cu modificdrile gi

completSrile ulterioare, ale Ordinului ministrului internelor qi reformei administrative

nr. 35312007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport

public local nr.9212007, cu modificirile qi completirile ulterioare, ale Legii serviciilor

comunitare de utilitAti publice nr. 5I12006, cu modificdrile qi completbrile ulterioare,

ale Hotdrdrii Guvernului nr. 67112007 privind aprobarea Regulamentului de organizare

qi funclionare a Autoritdlii Nalionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de

Utilitdtri Publice, ale Ordinului preqedintelui AutoritAlii Nalionale de Reglementare

pentru Serviciile Comunitare de lJtilitAli Publice nr. 20612007 pentru aprobarea

Regulamentului-cadru de autorizare a autorit[1ilor de autorizare pentru serviciile de
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transporl public local, ale Ordinului preqedintelui Autoritalii Na{ionale de Reglementare

pentru Serviciile Comunitare de Utilitdti Publice nr. 20712007 pentru aprobarea

Regulamentului-cadru de acordare a autorrza\iilor de transport in domeniul serviciilor

de transport public local, ale Ordinului 240 din 4 octombrie 2012 privind aprobarea

criteriilor de evaluare, a punctajelor qi a metodologiei de punctare privind criteriile de

evaluare ale operatorului de transpotl, in vederea atribuirii traseelor pentru transportul

rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic jude{ean, ale Ordonanlei

27l20ll privind transporturile rutiere, ale Ordinului ministrului transporturilor nr.

97212007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transporlului public

local gi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local qi ale altor

acte normative din domeniul transporturilor.

Totodatd, conform prevederilor art.2l, alin.(3) din Secliunea 1- "Dispozilii

generale" a Legii nr.9212007, indiferent de modalitatea de atribuire pentru administrare,

activitdlile specifice serviciului de transpotl public judelean se organizeazd qi se

desldqoard in confonnitate cu prevederile regulamentelor serviciilor de transport public

jude{ean, elaborate de autoritatea judeteand de transport gi aprobate prin hotdrdri ale

consiliului judelean, pe baza regulamentului - cadru al serviciului de transport public

local.

Av6nd in vedere cerin{ele aft. 42 - 44 din Ordinul nr.97212007, Regulamentul

pentru efectuarea serviciului de transport public judelean de persoane, prin curse

regulate, respectd structura qi conlinutul impuse prin regulamentul-cadru aprobat prin

ordinul menlionat.

Prin Hotdrdrea nr.79 din 14.12.2012, Consiliul Judelean Ialomila a aprobat

,,Programul de transporl public judelean de persoane, prin curse regulate, pentru

perioada 01.05.2013- 30.06.2A19" qi ca modalitate de atribuire a traseelor, gestiunea

delegatd. Prin HotdrArea nr.36129.05.2013 a Consiliului Judelean lalomila termenul de

intrare in vigoare a programuh-ri de transport sus men{ionat, se prorogdpdnd la data de

0i.01.2014. Conform art.30, alin.(13) din Legea nr.5112006, contractul de delegare a

gestiunii va fi insolit in mod obligatoriu, ca anexd, qi de regulamentul ser-r,ziciului. De

asemeni, aft.31, alin.5 din aceeagi reglementare, prevede cd docurlentatie de atribuire

cuprinde toate informa{iile necesare pentru a asigura ofeftantului o intorr::e corlpletd,
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corecti $i explicitA cu privire la modul de organizare, ddsfrgurare qi aplicare a

procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii qi, include in mod

obligatoriu, pe lirng6, alte documente, regulamentul serviciului.

Fa!6 de cele prezentate mai sus, supunem analizei in vederea aprobdrii

Consiliului Judelean Ialomila a Regulamentului pentru efectuarea serviciului de

transport public judelean de persoane prin curse regulate, conform anexei prezentului

raport.

DIRECTOR

Ing. NEGO

AUTORITATEA ruDETEANA DE TRANSPORT,

Ing. ANDREESCU Sonn
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