
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 ale OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

Nr. total al consilierilor în funcţie – 19  

Nr. total al consilierilor prezenţi - 18 

Nr. total al consilierilor absenţi -   1 

Voturi pentru    18 

Voturi împotrivă     - 

Abţineri      -        

        R O M Â N I A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

JUDEŢUL SATU MARE                    

 CONSILIUL LOCAL al                                                  

 MUNICIPIULUI CAREI                                                    

 

 

 

 

                                                                      

H O T Ă R Â R E A    Nr.  182  / 26.11.2019      

privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane 

prin curse regulate efectuat cu autobuze urbane în municipiul Carei către societatea 

Carei Trans Bus S.R.L. 

  
 

 

  Consiliul local al municipiului Carei judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară la data 

de 26.11.2019, 

 

 Văzând : 

 Referatul de aprobare nr. 16520/19.11.2019 inițiat de Viceprimarul Municipiului Carei prin 

care propune atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin 

curse regulate efectuat cu autobuze urbane în municipiul Carei către societatea Carei Trans Bus 

S.R.L.  

 

 Având în vedere  

  

 Referatul de specialitate nr. 16610/20.11.2019 al Serviciului Proiecte, programe de 

dezvoltare locală, prin care se propune adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea „Studiului 

de oportunitate privind delegarea serviciului  de transport public local”; 

 Referatul de specialitate nr. 16611/20.11.2019 al Biroului Juridic, prin care propune 

adoptarea unei hotărâri privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public 

local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze urbane în municipiul Carei către 

societatea Carei Trans Bus S.R.L. ; 

 Referatele comisiilor de specialitate precum şi discuţiile purtate în cadrul şedinţei,   

 Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 

octombrie 2007 privind serviciile publice de transport de călători pe calea ferată și rutier 

și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 (JO L 315/2007), 

denumit în continuare "Regulamentul (CE) 1370/2007"; 

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 

precum și de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul   european   pentru 

pescuit   și   afaceri   maritime   și   de   abrogare   a Regulamentului   (CE)   nr. 

1083/2006 al Consiliului, denumit în continuare "Regulamentul 1303/2013"; 
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 Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

Decembrie 2013, privind Fondul European de Dezvoltare Regională și dispoziții specifice 

referitoare la investiţiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr 1080/2006; 

 Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Prevederile art. 28 alin. (21) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 

51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile Legii 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Prevederile Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic; 

 Prevederile H.G.  nr.  93/2016 pentru aprobarea  Normelor  Metodologice  de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014- 2020; 

 Prevederile O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu  modificările şi 

completările ulterioare; 

 Prevederile O.G.  nr.  7/2012  privind  implementarea  sistemelor  de  transport inteligente 

în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de 

transport, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice 

subvenţionate  de  transport  rutier  intern  și  de  transport  pe  căile  navigabile 

interioare, republicată; 

 Prevederile   OUG   nr.   77/2014   privind   procedurile   naționale   în domeniul ajutorului 

de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile OUG nr.  40/2015  privind  gestionarea  financiară  a  fondurilor europene   

pentru   perioada de programare 2014-2020, cu modificările   şi completările ulterioare; 

 Prevederile Ordinului  nr.  972/2007  pentru  aprobarea  Regulamentului-cadru pentru 

efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de 

transport public local; 

 Prevederile Ordinului nr. 353/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii 

serviciilor de transport public local nr. 92/2007; 

 Prevederile Ordinului nr. 140/2017 privind privind modalitatea de atribuire a 

contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local. 

 Raportul  de  avizare  al  comisiei  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Local al 

Municipiului Carei; 

 Prevederile art. 129, al. 2, lit. b și lit. d, alin. 4, lit. f, alin. 7, lit. k și n din OUG 57/20019 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 139, alin. 3, lit. g din OUG 57/20019 privind Codul Administrativ, cu  

modificările  şi completările ulterioare, adoptă următoarea 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

Art.1. Se aprobă „Studiul de oportunitate al delegării serviciului de transport public local din  

 Municipiul Carei”, potrivit anexei 1 precum și următoarele documente: 

 -   Proiectul  Contractului de delegare a gestiunii  Serviciului de transport public local de 

     călători, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Caietul de sarcini al Serviciului de transport public local de călători, conform anexei 3 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 Regulamentul Serviciului de transport public local de călători, conform anexei 4 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Se aprobă gestiunea directă a serviciului de transport local de călători, ca modalitate de 

 operare și administrare a serviciului de transport public local de călători în Municipiul  

 Carei, prin atribuire directă către societatea CAREI TRANS BUS S.R.L. 

 

Art.3. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin atribuire  

 directă între Municipiul Carei și societatea CAREI TRANS BUS S.R.L. se va încheia 

 după parcurgerea tuturor procedurilor prevăzute de legislația comunitară și națională.  

 

Art.4. Sursele de finanțare ale proiectului sunt Programul Operațional Regional 2014-2020 și 

 bugetul local. 

 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul, Serviciului  

 Proiecte, programe de dezvoltare locală, Direcţia Economică și Secretarul Municipiului  

 Carei. 

 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică : 

 Primarului municipiului Carei 

 Serviciului Proiecte, programe de dezvoltare locală 

 Direcţiei Economică 

 Societatea CAREI TRANS BUS S.R.L. 

 Instituţiei Prefectului judeţul Satu Mare 

              

Art.7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Primăriei 

 Municipiului Carei. 

 

     Preşedinte de şedinţă                                      Contrasemnează   

   Attila-Nándor Hágó                      Secretar General al Municipiului Carei                          

                            cj. Adela-Crina Opriţoiu  
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