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CĂTRE, 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 

Domnului Ministru Attila CSEKE 

 

Stimate domnule Ministru, 
 
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 ale 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, 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. 

Referitor la Adresa nr. 43.766/08.04.2022, înregistrată la Consiliul Județean Harghita cu 

nr. 82526 la data de 13 aprilie 2022, prin care se solicită informații privind stadiul 

demersurilor întreprinse de Consiliul Județean Harghita pentru finalizarea, cu 

respectarea termenului de 31 decembrie 2022, a procedurilor legale pentru încheierea 

contractelor de servicii publice în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 

1370/2007, vă comunicăm următoarele: 

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, valabile până la data 

finalizării procedurilor pentru încheierea noilor contracte de delegare servicii publice, 

potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului  
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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, 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. 

În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 373/2021 a fost aprobată 

documentația de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

transport călători, pentru Programul de transport public județean de persoane prin 

curse regulate, prestat între localitățile județului Harghita. 

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 doar 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, Consiliul Județean Harghita a demarat 

procedura de achiziție servicii având ca obiect întocmirea unui studiu de 

trafic/mobilitate privind identificarea şi evaluarea fluxurilor de călători şi a cerinţelor de 

mobilitate ale colectivităţilor locale şi a unui studiu de oportunitate pentru 

fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de 

transport judeţean, pentru actualizarea şi completarea Programului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate, prestat între localităţile judeţului Harghita. 

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.  

Fără a aduce atingere dispoziţiilor legale sau administrative privind remunerarea 

anumitor servicii, Consiliul Județean Harghita îşi va baza decizia de atribuire a 

contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane, 



  
 

  

prin curse regulate, prin utilizarea criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate- 

preț", precum și, a factorilor de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire, factori 

care includ aspecte calitative, de mediu în legătură directă, obiectivă şi relevantă cu 

obiectul contractului. 

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. 

Luând în considerare aceste aspecte, ne propunem ca, procedurile pentru atribuirea 

noilor contracte de delegare servicii publice, în conformitate cu prevederile 

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, să fie 

finalizate până la data de 31.12.2022. 

 

Cu stimă, 

Borboly Csaba 

Președinte 

 

 

 

 

Chiorean Adrian Alexandru 

Director general adjunct 

 

 

Miercurea-Ciuc, 14 aprilie 2022. 
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