SITUAȚIA PRIVIND PRESTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT JUDEȚEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE
Consiliul Județean Harghita
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S.C. Open World S.R.L.
S.C. One Impex S.R.L.
S.C. Favorit Trans S.R.L.
S.C. Panorama Tourist S.R.L.
S.C. Dany Trans S.R.L.
S.C. Transp Tur.International
S.C. Gas Tours S.R.L.
S.C. Vandor Trans Tours S.R.L.
S.C. Corundtrans Csavargo World
S.C. Tiantior Top S.R.L.
S.C. Eniban Trans S.R.L.
S.C. Tomilk Prod S.R.L.
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Contractele de delegare a serviciului
Contractele existente sunt valabile până la data
public județean de persoane prin curse
finalizării procedurilor pentru încheierea
regulate au fost prelungite conform Art.
contractelor de servicii publice, potrivit
66*) din OUG 70/2020 privind
Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al
reglementarea unor măsuri, începând cu
Parlamentului European şi al Consiliului din 23
Anunț de intenție nr. de data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei
octombrie 2007 privind serviciile publice de
referință 20-363990-001 epidemiologice determinate de răspândirea transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare
publicat JOUE
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru
a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr.
prelungirea unor termene, pentru
1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi
modificarea şi completarea Legii nr.
completările ulterioare, dar nu mai mult de
227/2015 privind Codul fiscal, a Legii
31.12.2021, în conformitate cu prevederile art.66
educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
altor acte normative
70/2020 privind reglementarea unor măsuri,

*se va mentiona: daca este publicat anunțul în JOUE, dacă este anunțul publicat în SICAP, daca este în evaluare achizitia, daca s-a adjudecat/ stadiul semnării contractelor etc
** Se va menționa modul de efectuare a serviciului de transport persoane în prezent ex. S-au prelungit conform art LI alin (2) din OUG 130/2021 etc

