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REFERAT DE APROBARE

În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară Axa
prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investii 3.2. Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de
carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv
promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante
pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele
urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Uat-urile din zona Văii Jiului
au obținut finanțare pentru realizarea proiectelor „Linia verde de autobuze electrice
între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului"
Componenta 1 cod SMIS 112119 și ”Linia verde de autobuze electrice între Petrila-
Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 2
cod SMIS 112120.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.123/2018 s-a aprobat asocierea Județului
Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara cu unitățile administrativ-teritoriale din
Valea Jiului, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru
transport public Green Line Valea Jiului, persoană juridică română, de drept privat și de
utilitate publică, precum și Actul constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară.

Potrivit art.4 din Statutul Asociației: „Asociația se constituie în scopul înființării,
organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a
serviciului de transport public zonal (denumit în continuare Serviciul) pe raza de
competență a unităților administrativ teritoriale membre, precum și realizarea în comun
a proiectelor de investiții publice de interes zonal sau regional , destinate înființării,
modernizării și/sau dezvoltării după caz, a sistemelor de utilități publice aferente
Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului.”

Conform prevederilor Legii nr.51/2006, republicată cu modificările și completările
ulterioare, serviciul de utilitate publică este definit ca totalitatea activităților
reglementate prin prezenta lege şi prin legi speciale, care asigură satisfacerea nevoilor
esențiale de utilitate şi interes public general cu caracter social ale colectivităților locale.

Serviciile de utilității publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației
publice locale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop
serviciile de utilității publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale
autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre. Serviciile de
utilității publice se organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale,
potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-
teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanță economico-socială a
localităților, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu
infrastructura tehnică-edilitară existentă.

Potrivit art. 3 din Legea nr. 92/2007, serviciile publice de transport local şi
judeţean fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprind
totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social
general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sau al asociaţiilor de
dezvoltare intercomunitară ori al altor forme de asociere între unităţile administrativ-
teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice



locale, în scopul asigurării serviciilor publice de transport local, precum şi a serviciilor
publice de transport judeţean de persoane.

Desfășurarea activităților specifice oricărui serviciu de utilități publice, indiferent
de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui contact de delegare, a unui
regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, elaborate și aprobate conform art. 5
din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public zonal
Green Line Valea Jiului.

Astfel, potrivit prevederilor legii 51/2006, autoritățile deliberative ale administrației
publice locale adoptă hotărâri în legătură cu elaborarea şi aprobarea regulamentelor
serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a
altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza
regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de
furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autoritățile de
reglementare competente.

În același act normativ se prevede ca în vederea încheierii contractelor de
delegare a gestiunii, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile
de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilității publice vor asigura
elaborarea şi vor aproba, studiul de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea
soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi documentația de atribuire
a contractului de delegare a gestiunii.

În ce priveşte gestiunea serviciilor de utilităţi publice, potrivit prevederilor art. 22
alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, acestea se organizează şi se realizează în
următoarele modalităţi :
a) gestiune directă;
b) gestiune delegată.

Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative şi
executive, îşi asumă şi exercită nemijlocit toate competenţele şi responsabilităţile ce le
revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice,
respectiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice
aferente acestora.

Serviciul de transport public de călători face parte din sfera serviciilor comunitare
de utilităţi publice, domeniu de activitate definit şi reglementat prin Legea serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, care constituie legea-cadru în materia
serviciilor comunitare de utilităţi publice. Transportul public de călători este reglementat
în legislaţia internă și prin Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane
în unităţile administrative teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe lângă cele de mai sus, trebuie avut în vedere faptul că la nivelul Uniunii
Europene a fost adoptat Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și
al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1191/69 și nr.1107/70 ale Consiliului, al cărui scop
este definirea modului “ în care, în conformitate cu normele dreptului comunitar,
autoritățile competente pot acționa în domeniul transportului public de călători pentru a
garanta prestarea de servicii de interes general care sunt, printre altele, mai numeroase,
mai sigure, de calitate mai bună sau au costuri mai scăzute decât cele pe care le-ar fi
permis numai acțiunea forțelor pieței ” şi care, prin impactul major asupra organizării,
reglementării şi controlului prestării serviciului de transport public local, impune
abordarea integrată, a legislaţiei în vigoare aplicabile serviciului de transport public de
călători. Serviciul de transport public local înseamnă suma operaţiunilor de transport
care asigură, nemijlocit, deplasarea persoanelor cu ajutorul vehiculelor, pe distanţe şi în
condiţii prestabilite, potrivit prevederilor contractului de delegare, conform programului
de transport al operatorului. Ţinând seama de necesitatea realizării interesului public,
respectiv a serviciului public de transport de călători în condiţii de siguranţă şi confort
apare ca fiind necesară delegarea serviciului public de transport de călători în
concordanţă cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 menționat anterior şi legislaţia internă



aplicabilă în materia serviciilor publice locale în general şi serviciilor publice de transport
de călători în special.

Totodata, potrivit art.21 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport
persoane în unităţile administrativ-teritoriale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, serviciile de transport public local se pot administra prin atribuirea acestora în
următoarele modalităţi :
a) gestiune directă;
b) gestiune delegată.

Alegerea modalităţii de atribuire a serviciilor de transport local se face, în
condiţiile Legii nr. 92/2007, precum şi ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice
nr.51/2006, prin hotărâre adoptată de consiliile locale, de consiliile judeţene sau de
Consiliul General al municipiului Bucureşti, după caz.

Atribuirea directă avută în vedere este reglementată de art. 2 lit. h) din
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind
serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a
Regulamentelor (CEE) nr.1191/69 și nr.1107/70 ale Consiliului, potrivit căruia prin
atribuire directă se înţelege atribuirea unui contract de servicii publice unui operator de
serviciu public, fără o procedură competitivă de atribuire prealabilă.

În considerentul 18 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, este permis autorităţii
locale să atribuie în mod direct contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport
public unui operator intern fără a organiza o procedură competitivă de atribuire, în
situaţia în care aceasta deţine controlul total asupra acestui operator intern.

Operatorul este un operator intern, astfel cum este denumit la art.2 lit. j) din
Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, respectiv o entitate cu personalitate juridică distinctă,
asupra căreia autoritatea contractantă exercită un control asemănător cu cel exercitat
asupra propriilor sale departamente şi are toate obligaţiile legale ce decurg din această
calitate. Regulamentul (CE) Nr. 1370/2007 permite expres, la art. 5 alin. (2) din acesta,
dacă legislaţia naţională nu interzice acest lucru, atribuirea contractelor de servicii
publice direct unui operator intern. Această posibilitate de atribuire directă este
prevăzută și de legislaţia naţională, în speţă la articolul 30 alin. (2) lit. a) și b) și la
articolul 30 alin (3) lit. a) și b) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport
persoane în unităţile administrative teritoriale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.

Având în vedere că autorităţile administraţiei publice locale competente au
obligaţia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anunţ cu privire la
intenţia de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public
local de călători, cu cel puţin un an înainte de atribuirea directă sau de lansarea
invitaţiei de participare la procedura competitivă de atribuire, în condiţiile menţionate la
art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, Având în vedere anunţul de
informare privind intenţia de atribuire directă a Contractului de delegare nr. 2018/S 090-
205267 publicat la data de 12/05/2018 în JOUE, erata la anuntul JOUE publicata la
01.09.2018 , adresa nr. 25238/10.07.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean
Hunedoara sub nr. 10887/10.07.2020 şi adresa nr. 25238/10.07.2020 înregistrată la
Instituţia Prefectului – Judeţul Hunedoara sub nr. . 6516 /10.07.2020 privind informarea
cu privire la intenţia Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru transport public
zonal Green Line- Valea Jiului de atribuire directă a Contractului de delegare

Conform art. 22 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.
51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „Modalitatea de gestiune
a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale
unităţilor administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcţie de
natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate,
de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ - teritoriale, precum şi
de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice.”, iar conform art. 29 alin. (2)
din Legea sus amintită „Delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice, respectiv
operarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente, se poate
face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activităţile componente ale serviciilor,



pe baza unor analize tehnicoeconomice şi de eficienţă a costurilor de operare,
concretizate într-un studiu de oportunitate.”

Astfel, văzând prevederile legale precizate, în vederea încheierii unui nou
contract de delegare a fost întocmit un Studiul de oportunitate privind delegarea
serviciului de transport public din Valea Jiului , elaborat de societatea CertTrans Level
S.R.L, conform anexei nr.1 la prezenta.

În urma analizării argumentelor prezentate în acest Studiu a rezultat faptul că
modalitatea de atribuire, operare și administrare a serviciului de transport public local de
călători în Valea Jiului să se facă prin ”Gestiune Directă” a serviciului de transport
public local de persoane prin curse regulate, efectuat cu autobuze urbane, prin atribuire
directă, catre un operator aflat in suborbinea Unitatilor Administrative din componeta
Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara pentru transport public zonal GreenLine Valea
Jiului,

Tot potrivit prevederilor legale în vigoare autoritatea publică locală are
obligativitatea aprobării Regulamentului serviciului public de transport local, anexa 3 la
prezenta, a Caietului de sarcini al acestuia, anexa nr.4 la prezenta precum și a
modelului Contractului de delegare, anexa nr.2 la prezenta.

În urma analizării documentelor premergătoare se constată că sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 28 alin. (2) lit. b) din Legea serviciilor comunitare
de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a
celor din legislația specifică, în special a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al
Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și
rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1191/69 și nr.1107/70 ale
Consiliului și a Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile
administrativ-teritoriale.

Având în vedere cele de mai sus, în temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin.
(2), lit. d), alin. (7), lit. n), alin. (14), precum și art. 139, coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.
a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, propun Consiliului local al Municipiului Petrosani aprobarea
proiectului de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea
serviciului de transport public de calatori , a modalității de gestiune a serviciului public
de transport public local în Valea Jiului, a Proiectului de Contract de delegare a
gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a
ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC
ZONAL ”GREEN LINE-VALEA JIULUI”, a Regulamentului pentru efectuarea serviciului
de transport public zonal de persoane prin curse regulate în Valea Jiului si a Caietului
de Sarcini al Serviciului de Transport Public Zonal de persoane prin curse regulate în
Valea Jiului.

Iniţiator,

Primar : Florin Tiberiu Iacob-Ridzi


