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CĂTRE, 

UNIUNEA NAȚIONALĂ A CONSILIILOR JUDEȚENE DIN ROMÂNIA 

Domnului preşedinte UNCJR Adrian-Ioan VEŞTEA 
 
 
Stimate domnule Preşedinte, 
 
 
În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, republicată, ale Legii nr. 92/2007 Legea serviciilor publice de transport 

persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare 

și 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, consiliile judeţene sunt obligate să asigure, să 

organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor publice 

de transport desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora. 

Consiliile judeţene îndeplinesc atribuţii privind încheierea contractelor de delegare a 

gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane și aprobarea atribuirii 

licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului. 

Legislația aplicabilă atribuirii contractelor sectoriale de servicii publice de transport 

călători realizat cu autobuzul la nivel județean prevede delegarea gestiunii serviciilor de 

utilităţi publice, respectiv operarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi 

publice aferente, se poate face pe baza unor analize tehnico-economice şi de eficienţă a 

costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate. 

În vederea conformării cu legislația în vigoare, pentru creșterea eficienței serviciilor de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate, a siguranței și pentru a  
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asigura servicii de transport rutier de persoane fiabile, actualizarea graficelor de 

circulaţie aferente Programului de transport actual, consultarea autorităţilor locale pe 

raza cărora se dimensionează traficul, trebuie să aibă la bază o viziune pe termen lung 

cu privire la mobilitatea sustenabilă a persoanelor şi a bunurilor și nu în ultimul rând, 

este nevoie de mult timp pentru a fi puse în practică. 

În prezent, Consiliul Județean Harghita are în derulare contracte de delegare a gestiunii 

serviciului  public de transport județean de persoane prin curse regulate, cu operatorii 

de transport rutier deținători de licențe valabile de traseu, în conformitate cu 

prevederile art. 66 alin. 1 din O.U.G. nr. 70/2020, cu modificările și completările 

ulterioare, în vederea asigurării continuității transportului public județean de persoane. 

Legislația aplicabilă atribuirii contractelor sectoriale de servicii publice de transport 

călători realizat cu autobuzul la nivel județean este legislația în domeniul achizițiilor 

sectoriale, respectiv Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare și 

normele metodologice de aplicare ale acesteia. 

În ceea ce privește elementele contractului sectorial de servicii, Consiliul Județean 

Harghita a utilizat modelul de contract - cadru de delegare a gestiunii prevăzut în anexa 

nr. 2 la Ordinul comun nr 131/1401/2019 al președintelui Autorității Naționale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și al președintelui 

Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și este valabil până la data finalizării 

procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii publice, potrivit Regulamentului 

(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, dar nu mai mult de 31.12.2021, în conformitate cu prevederile 

art.66 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 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 

ulterioare. 

 



  
 

  

 

Consiliul Județean Harghita este preocupat de asigurarea unui transport județean de 

persoane modern și eficient, realizat în condiții civilizate şi la tarife oneste, cu 

respectarea tuturor normativelor în domeniu.  

În egală măsură, ne interesează să avem operatori de transport pe toate traseele din 

judeţ, astfel încât cetăţenii să aibă acces neîngrădit la acest serviciu public și totodată 

dorim să pregătim cât mai bine lansarea licitației pentru atribuirea traseelor de 

transport județean de persoane, precum şi anticiparea evoluţiei acestuia pentru toate 

zonele judeţului Harghita, în vederea identificării unor soluţii care să asigure condiţii 

optime şi de siguranţă transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, în 

aşa fel încât să satisfacă şi să acopere în totalitate solicitările de transport persoane pe 

toată aria judeţului. 

Anexat prezentei, vă înaintăm macheta cu situația transportului public județean de 

persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a U.A.T. Județul Harghita. 

 

Cu stimă, 

 

Borboly Csaba 

Președinte 

 

 

 

Chiorean Adrian Alexandru 

Director general adjunct 

 

 

 

Miercurea-Ciuc, 13 ianuarie 2022.  
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