ROMÂNIA
JUDEŢUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL SEGARCEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane din Orașul
Segarcea, aprobarea “Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport
public local de călători în Orașul Segarcea“ și aprobarea proiectului Contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Orașului
Segarcea, inclusiv anexele acestuia
Consiliului Local al Orașului Segarcea întrunit în ședința ordinară, în data de 31.03.2021
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Orașului Segarcea nr. 2814/23.03.2021, raportul
de specialitate al Direcției Administrative, nr. 2813/23.03.2021, prin care se propune adoptarea unei hotărâri
pentru aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane din Orașul
Segarcea, aprobarea “Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport
public local de călători în Orașul Segarcea“ și aprobarea proiectului Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Orașului Segarcea,
inclusiv anexele acestuia, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Segarcea.
Ținând seama de prevederile:
- Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007
privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogarea Regulamentelor (CE) nr.
1191/69 și nr. 1107/70 (JOL315/2007), denumit în continuare „Regulamentul (CE) 1370/2007”;
- Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013
de stabilirea unor dispoziții 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 dispoziții 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”;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările ulterioare, Partea a V-a –
Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a unităților administrative teritoriale;
- Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 28, alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările
ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic;
- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

- Prevederile H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologie de aplicarea prevederilor
Ordonanței de Urgență 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 și completările ulterioare;
- Prevederile O.G. nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul
transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport, cu modificările și completările
ulterioare;
- Prevederile O.G. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate 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 și completările ulterioare;
- Prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea
transportului public local și Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
- Prevederile Ordinului nr. 353/2007 pentru aprobarea normelor de aplicarea Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007;
- Prevederile Ordinului nr. 140/2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a
gestiunii serviciilor de transport public;
- Prevederile Ordinului ANRSC-ANAP nr. 131 şi 1401/2019 privind documentele standard şi contractul
– cadru, utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport la unitățile
administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Orașului Segarcea;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d) coroborate cu alin. (7), lit. s) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;
Cu respectarea dispozițiile art. 139, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu
modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aprobă “Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport
public local de călători în Orașul Segarcea“, potrivit Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. Se aprobă ”Gestiunea Directă” a serviciului de transport public local de persoane prin curse
regulate efectuat cu autobuze urbane, ca modalitate de atribuire, operare și administrare a serviciului de
transport public local de călători în Orașul Segarcea.
Art. 3 Se aprobă atribuirea directă, începând cu data de 26.04.2021, a contractului de delegare a
gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Orașul Segarcea prin atribuire directă către
Societatea S.C. SALUBRITATE SEGARCEA S.R.L., cu sediul în Segarcea, Str. Unirii, nr. 52, județul Dolj,
înregistrată în la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, sub nr. J16/292/2011, Cod Unic de
Înregistrare RO28085619.
Art. 4 Se aprobă Proiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport
persoane în aria teritorială de competență a Orașului Segarcea, inclusiv anexele acestuia, conform
Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă Caietul de sarcini al Serviciului de transport public local de persoane prin curse
regulate în Orașului Segarcea, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care
se constituie ca anexa nr. 13 la Contractul de delegare menționat la Art. 4.
Art. 6 Se aprobă Regulamentul pentru efectuarea Serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate în Orașul Segarcea, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre, care se constituie ca anexa nr. 14 la Contractul de delegare menționat la Art. 4.
Art. 7. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de
competență a Orașului Segarcea între Orașul Segarcea și societatea S.C. SALUBRITATE SEGARCEA S.R.L.
se va încheia după parcurgerea tuturor procedurilor prevăzute de legislația comunitară și națională.
Art. 8. Componentele sistemului de transport public local ce fac obiectul delegării serviciului de
transport public local de persoane din Orașul Segarcea, vor fi puse la dispoziția operatorului menționat la Art.
3 în baza procesului-verbal de predare-primire, anexă la contractul de delegare a gestiunii.
Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul Orașului
Segarcea, prin aparatul de specialitate.
Art. 10. Secretarul general al Orașului Segarcea va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului
Județului Dolj, Primarului Orașului Segarcea, Direcției Administrative.

Dată astăzi 31.03.2021
NR. 19

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ristea Iuliu-Liviu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Ispas Marcela

