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                                              ROMANIA 
                                        JUDETUL BRAILA 

 CONSILIUL JUDETEAN 
 
                                     HOTARAREA NR.314 

                    din 21 decembrie 2022 
 

privind: modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr. 
84/28.04.2022 privind luarea unor masuri in vederea delegarii serviciului public 
de transport judetean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de 
competenţă a Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Braila 
 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta din data de 21 decembrie 2022; 
Avand in vedere : 
- Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judetean Braila; 
- Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Lucrari Publice inregistrat sub 

nr.28440/15.12.2022; 
- Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publica Contencios 

inregistrat sub nr.28439/15.12.2022; 
- Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor 

publice,  protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport; 
- Avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice, si 

relatii internationale; 
In conformitate cu : 

 - prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și 
rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 
ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.4 alin 1), ale art.16 alin.1, ale art.17 alin.1, lit.b), h), j^l), j^2), p) 
ale art.20 alin.6 si alin.7 lit.a, ale art. 23, ale 23^1, ale art.28 alin.1 si ale art.37 alin.1), 
alin.2) si alin.3) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane in 
unitatile administrativ-teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
  - prevederile art. 22 alin.2 si alin.3 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art.66 alin. (1) si alin. (2) din O.U.G. 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; 
 - prevederile art. LI, alin. (1) din O.U.G.  nr. 130/2021 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative; 

- prevederile Ordinului nr. 131/1401/2019 al Președintelui Autorității Naționale 
de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și al Președintelui 
Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind documentele standard și contractul 
- cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului 
public de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale, realizat cu 
autobuze, troleibuze și/sau tramvaie; 

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

- prevederile Ordinului nr. 272/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice pentru aprobarea 
Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile 
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publice de transport local si judetean de persoane, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 - prevederile O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile O.U.G. nr. 71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport 
rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilităţi cu emisii scăzute, pentru abrogarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de 
transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic şi a Legii nr. 
37/2018 privind promovarea transportului ecologic 

-  prevederile Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată, 

- prevederile art. 3, alin. (2), art. 59 si art. 60  din Legea nr. 24/2000 privind 
Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Cu respectarea prevederilor art. 173 alin. 1 lit. d) si f) și alin. (5) lit. m) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- În temeiul prevederilor 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. I. Se aproba modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Caietul de sarcini 
al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, in aria 
teritoriala de competenta a Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Braila, aprobat 
prin art. 4 la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 84/28.04.2022, conform Anexei 
nr. 1  la prezenta hotarare, parte integranta din aceasta. 

Art. II. Se aproba modificarea si completarea Anexei nr. 4, aprobata prin art. 5 
la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 84/28.04.2022, conform Anexei nr. 2,  la 
prezenta hotarare, parte integranta din aceasta. 

Art.III. Celelalte articole ale Hotararii Consiliului Braila nr. 84/28.04.2022, 
raman nemodificate. 

Art. IV. Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
insarcineaza Directia Tehnica si Lucrari Publice prin Compartimentul Autoritatea 
Judeteana de Transport, Directia Administratie Publica, Contencios si Directia 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara. 

Art. V. Prezenta hotarare va fi comunicata Compartimentului Autoritatea 
Judeteana de Transport din cadrul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Directiei 
Administratie Publica, Contencios, Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta 
Bugetara  si va fi adusa la cunostinta publica prin grija Compartimentului Cancelarie 
si Arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica-Contencios. 
 

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi. 

     PRESEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZA 
                                             SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 

 FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                       DUMITREL PRICEPUTU 


