
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 89 
din 27 octombrie 2014 

 
privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local  

de persoane prin curse regulate din Municipiul Câmpulung Moldovenesc  
  
 Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţă 
ordinară din 27 octombrie 2014; 
 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc, 
înregistrată  la nr. 18842 din 07.10.2014; 

- Raportul Compartimentului transport auto din cadrul Primăriei municipiului 
Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 18843 din 07.10.2014; 
 - Raportul Direcţiei economice din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung 
Moldovenesc, înregistrat la nr. 18844 din 07.10.2014; 
 - Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei Municipiului 
Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 18845 din 07.10.2014; 
 - Raportul Compartimentului licitaţii şi achiziţii publice din cadrul Primăriei 
Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 18846 din 07.10.2014; 
           - Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
 - Prevederile art. 29 alin.(1), alin.(3), alin.(5), alin.(6), alin.(7) lit. a) şi alin.(8) 
lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată; 
 - Prevederile art. 3 alin.(1) lit. a) şi art. 10 alin.(1) lit. b) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local; 
  - Prevederile art. 4 alin.(1), art. 16 alin. (1) şi (2), art. 23, art. 24 alin.(1) şi art. 
26 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 - Prevederile art. 5 alin.(1), art. 8 lit. a) şi art. 22 din Anexa la Ordinul 
Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilităţi Publice nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor cadru privind modalitatea 
de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local; 
 - Prevederile din Anexa nr. 1 la Ordinul 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;  

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.14 şi art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
 
 



 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1.-Se aprobă studiul de oportunitate privind delegarea de gestiune a 
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate conform anexei 
nr.1. 

Art.2.-Se aprobă delegarea de gestiune a serviciului de transport public local 
de persoane prin curse regulate din Municipiul Câmpulung Moldovenesc. 

Art.3.-Se aprobă caietul de sarcini a licitaţiei pentru serviciului de transport 
public local de persoane prin curse regulate, conform anexei nr. 2. 
 Art.4.-Se aprobă regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport 
public local de persoane prin curse regulate, conform anexei nr. 3. 

Art.5.-Se aprobă criteriile de selecţie pentru serviciul de transport public local 
de persoane prin curse regulate, conform anexei nr. 4. 

Art.6.-Se aprobă modelul contractului de delegare de gestiune a serviciului de 
transport public local de persoane prin curse regulate, conform anexei nr. 5. 

Art.7.-(1) Se numeşte comisia pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiei în 
următoarea componenţă: 

- Istrate Luminiţa, inspector, Direcţia tehnică şi urbanism                             preşedinte 
 -Ignat Petronela, consilier juridic,Primărie                                                       membru 
- Vălean Niculina, inspector Serviciul venituri şi cheltuieli Primărie               membru 
 -Niga Gheorghe, consilier local                                                                        membru 
 -Erhan Andrei, inspector Compartiment transport auto, Primărie                     secretar 

 (2) Se desemnează ca membri de rezervă ai comisiei pentru organizarea şi 
desfăşurarea licitaţiei: 

- Tîmpescul Piticar Vasile, consilier local                                                                     membru 
- Nasoi Viorica, Compartiment licitaţii şi achiziţii publice, Primărie                           membru                                     

   Art.8.-Se numeşte comisia de soluţionare a contestaţiilor licitaţiei publice, în 
următoarea componenţă: 

- Petroaie Paul, Consilier juridic,                                                                               preşedinte 
- Chirodea Gavril, consilier local                                                                                  membru 
- Juverdeanu Roxana, Compartiment asociații de proprietari,                                       secretar                 

     Art.9.-(1)Contractul de delegare de gestiune se încheie între Municipiul 
Câmpulung Moldovenesc reprezentat de Primarul Municipiului Câmpulung 
Moldovenesc, în calitate de delegatar, şi operatorul de transport în calitate de delegat, 
în termen de 20 de zile de la data comunicării privind adjudecarea licitaţiei. 
 (2) Perioada contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport 
public local de persoane prin curse regulate este de 6 ani. 

       Art.10.-Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.11.-Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de 
specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 

 
Cîrmaci Nicolai 

 Contrasemnează: 
SECRETARUL MUNICIPIULUI 

Toader Mândrilă 
 


