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COD F/PO-APC-02/06                                 
                                                              ROMANIA 
                                                        JUDETUL BRAILA 

                  CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                                     HOTARAREA NR. 270     

                                   din 18 noiembrie 2020 
 
 
privind : organizarea si desfasurarea transportului rutier judetean de persoane prin curse    

regulate în judeţul Braila, pana la data de 31.12.2021  
 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 18 noiembrie 2020; 
 Avand in vedere : 

Referatul de aprobare a Proiectului de hotarare al Presedintelui Consiliului Judetean 
Braila; 

Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Lucrari Publice inregistrat sub 
nr.18067/10.09.2020 si al Direcţiei Administratie Publica, Contencios înregistrat sub 
nr.18066/10.09.2020; 
   Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice,  
protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport si al Comisiei pentru administratie 
publica locala, juridica, relatii publice, si relatii internationale; 

Conform : 
- prevederilor art. 3, alin. (2)  din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativa 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederilor art. 16, alin (1), art. 17 alin. (1) lit. l) și art. 20 alin (7) lit. a) din Legea nr. 

92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu 
modificările şi completările ulterioare aduse de Legea nr.328/2018; 

- prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru 
al serviciilor de transport public local; 

- Legii nr. 34/2020 privind respingerea O.U.G. nr. 51/2019 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane; 

- O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederilor art. 66 alin. (1)  din O.U.G. nr. 70 din 14 mai 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;  

Tinand cont de : 
- Programul de transport judetean de persoane prin servicii regulate, aprobat prin 

Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 141/09.10.2013, cu modificarile si completarile 
ulterioare, prelungit pana la data de 30 iunie 2023, actualizat prin Hotararea Consiliului Judetean 
Braila Braila nr. 274/19.12.2019; 

 - Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 227/30.10.2019 privind atribuirea pe o 
perioada determinata de 60 de zile, dar nu mai mult de 12 luni, a traseelor si a licentelor de 
traseu aferente acestora pentru :  traseul nr. 022 Braila – Batogu – Jugureanu; traseul nr. 035 
Braila – Movila Miresii – Maraloiu; traseul nr. 042 Braila – Gemenele – Sihleanu si traseul nr. 043 
Braila – Gemenele – Gurguieti, cuprinse in Programul de transport judetean de persoane prin 
servicii regulate, operatorilor de transport rutier desemnati castigatori conform rezultatelor 
sedintei de atribuire din data de 22.10.2019; 

- Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 250/28.11.2019 privind atribuirea pe o perioada 
determinata de 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii, dar nu mai mult de 12 luni, a traseului nr. 
045 Braila – Muchea – Cotu Lung si a licentei de traseu aferenta acestuia, cuprins in Programul 



de transport judetean de persoane prin servicii regulate, operatorului de transport rutier S.C. 
CAVMARIO TRANS S.R.L. desemnat castigator conform rezultatelor sedintei de atribuire din 
data de 27.11.2019; 

- Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 251/28.11.2019 privind atribuirea pe o perioada 
determinata de 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii, dar nu mai mult de 12 luni, a traseului nr. 
047 Braila – Lic.Agricol – Cazasu si a licentei de traseu aferenta acestuia, cuprins in Programul 
de transport judetean de persoane prin servicii regulate, operatorului de transport rutier S.C. 
GEBAMY TRANS IMPEX S.R.L. desemnat castigator conform rezultatelor sedintei de atribuire 
din data de 27.11.2019; 

- Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 257/11.12.2019 privind atribuirea pe o perioada 
determinata de 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii, dar nu mai mult de 12 luni, a traseului nr. 
025 Braila – Stejaru – Lacu Sarat si a licentei de traseu aferenta acestuia, cuprins in Programul 
de transport judetean de persoane prin servicii regulate, operatorului de transport rutier S.C. 
AVENTIN TRADE S.R.L. desemnat castigator conform rezultatelor sedintei de atribuire;  

- Adresa nr. 2581/30.06.2020 a Agenţiei Teritoriale A.R.R. Braila, înregistrată la 
registratura Consiliului Judeţean Braila cu nr.13030/02.07.2020, prin care se comunică lista 
operatorilor de transport deţinători de licenţe de traseu pentru efectuarea transportului rutier 
judeţean contra cost de persoane prin servicii regulate, valabile la data publicării în Monitorul 
Oficial al României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de 
persoane. 

- dispozitiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica, republicata; 

 
În temeiul prevederilor art. 173 alin. 1 lit. “f”, art. 182 alin. 1 şi art. 196 alin. 1 lit.”a” din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 H O T A R A S T E : 

 
Art.1. - Se aprobă organizarea si  desfășurarea transportului rutier judeţean de persoane 

prin curse regulate in judetul Braila, până la data de 31.12.2021, în baza programului de 
transport judeţean şi a licenţelor de traseu aflate în vigoare la data prezentei. 

Art.2. - Se aproba prelungirea perioadei de atribuire a traseelor si a valabilitatii  licentelor 
de traseu aferente acestora, pana la data de 31.12.2021, pentru traseele atribuite de Consiliul 
Judetean Braila, dupa cum urmeaza : 

- traseul nr. 022 Braila – Batogu – Jugureanu, operator de transport rutier SC DUOTEX COM 
SRL;  

- traseul nr. 035 Braila – Movila Miresii – Maraloiu, operator de transport rutier SC CAVMARIO 
TRANS SRL; 

- traseul nr. 042 Braila – Gemenele – Sihleanu, operator de transport rutier SC GEBAMY 
TRANS IMPEX SRL;  

- traseul nr. 043 Braila – Gemenele – Gurguieti, operator de transport rutier SC DUOTEX 
COM SRL; 

- traseul nr. 045 Braila – Muchea - Cotu Lung, operator de transport rutier SC CAVMARIO 
TRANS SRL;  

- traseul nr. 047 Braila – Lic.Agricol – Cazasu, operator de transport rutier SC GEBAMY 
TRANS IMPEX SRL; 

- traseul nr. 025 Braila – Stejaru – Lacu Sarat, operator de transport rutier SC AVENTIN 
TRADE SRL. 

Art.3. - Se aproba  Regulamentul pentru efectuarea transportui public județean de 
persoane prin curse regulate, în judeţul Braila, prevazut in Anexa nr. 1 - parte integranta a 
prezentei hotarari. 

Art.4. - Se aproba Caietul de sarcini al serviciului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate, în judeţul Braila, prevazut in Anexa nr. 2 - parte integranta a 
prezentei hotarari. 

 



 
Art.5. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea : 
(1) Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 152/20.12.2012 privind aprobarea 

Regulamentului pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate 
si curse regulate speciale,  in judetul Braila. 

(2)  Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 153/2012 privind aprobarea Caietului de 
sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate si curse 
regulate speciale, in judetul Braila.    

Art.6. - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Directia Tehnica si Lucrari Publice prin Compartimentul Autoritatea Judeteana de Transport. 

Art.7. - Prezenta hotarare va fi comunicata Compartimentului Autoritatea Judeteana de 
Transport din cadrul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, operatorilor de transport SC AVENTIN 
TRADE SRL, SC CAVMARIO TRANS SRL, SC DASMESDAR SRL, SC DUOTEX COM SRL, 
SC DUMBAN TRANS SRL,  SC GEBAMY TRANS IMPEX SRL, SC GIMAP COM SRL, SC 
ILICOS TRANS COM SRL,  LAURFAN AUTO SRL, SC LENTIMED SRL, PRIMARIA FRECATEI,  
SC RELISTAN COM SRL, SC ROBTEO TRANS SRL, SC SARIDA TRANS SRL, UAT MARASU, 
va fi adusa la cunostinta publica prin grija Compartimentului Cancelarie si Arhiva din cadrul 
Directiei Administratie Publica-Contencios si comunicata celor in drept. 

 
Hotararea a fost adoptata  cu unanimitate de  voturi. 

 
 

    PRESEDINTE,                                                     CONTRASEMNEAZA 
                                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,       

           FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                     DUMITREL PRICEPUTU      
 


