
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
       PROIECT 

 
     HOTĂRÂREA NR. _____ 

privind aprobarea modalităţii de delegare a serviciului de transport public de 
persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate, în municipiul 

Craiova 
 
 

 
            Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.04.2016; 

 Având în vedere raportul nr.54456/2016 al Direcţiei Servicii Publice prin care se 
propune aprobarea modalităţii de delegare a serviciului de transport public de persoane 
cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate, în municipiul Craiova;  

     În conformitate cu prevederile  Legii nr.51/2006, republicată, privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public 
local, modificată şi completată şi Regulamentul CE nr.1370/2007 al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de 
călători; 

 În temeiul art.36 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a pct.14, art.45 alin.1, art.61 
alin.2 şi art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală;  

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
    Art.l. Se aprobă modalitatea de delegare, prin atribuire directă, a serviciului de transport 

public de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate, în 
municipiul Craiova.     

    Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Servicii Publice vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
  
 
 

 
        INIŢIATOR,   AVIZAT, 
          PRIMAR,    PT. SECRETAR, 

   Lia – Olguţa VASILESCU     Ovidiu MISCHIANU 
 
 



 

                                                                                     
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE  
Serviciul Adm. şi Monit.Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei           Se aprobă, 
Nr.  54456/.2016                                                                      PRIMAR, 
                                     

                                      Lia Olguţa Vasilescu 
       
 

RAPORT 
 

 Serviciul de transport public de călători face parte din sfera serviciilor comunitare 
de utilităţi publice, domeniu de activitate definit si reglementat prin Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, care constituie legea-cadru în 
materia serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

 În baza Legii nr. 51/2006 au fost adoptate o serie de legi speciale, specifice 
fiecărui serviciu de utilităţi publice în parte. 

 În prezent, transportul public de călători este reglementat în legislaţia internă prin 
Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 Ca urmare a cadrului legislativ şi instituţional intern, a necesităţii clarificării, 
compatibilizării şi armonizării acestuia cu legislatia Uniunii Europene, legislaţia 
specifică sectorului serviciilor comunitare de utilităţi a fost supusă unui proces de 
revizuire, amendare şi aliniere la conceptele şi principiile europene privind serviciile de 
utilitate şi interes public general. 

 Legea nr. 92/2007 reprezintă reglementare în materia serviciilor de transport public 
local, adoptată în contextul aderării României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 şi 
a asumării îndeplinirii de către statul român a obligaţiilor ce decurg din dreptul Uniunii 
Europene. 

 În conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 92/2007, cu modificările și 
completările ulterioare, privind serviciile de transport public local, consiliile locale au 
printre atribuții, stabilirea modalității de atribuire a gestiunii pentru executarea 
serviciului de transport public local și să organizeze procedurile de atribuire a 
contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local de persoane şi a 
infrastructurii tehnico-edilitare aferente sau din proprietatea publică ori privată a 
localităţilor. 

 Pe de altă parte, ansamblul prevederilor Legii nr. 92/2007 promovează principii  ce 
au în vedere criterii obiective şi sociale , criterii ce sunt într-o dinamică permanentă şi 
urmăresc preponderent interesul public, respectiv nevoile de deplasare a populaţiei, 
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interesele autoritatii contractante trebuind să se subsumeze şi să se realizeze în echilibru 
cu acesta, fără a-l putea afecta. 

 Potrivit art. 21 din Legea nr. 92/2007 serviciile de transport public local se pot 
administra prin atribuirea acestora în următoarele modalităţi: 

a) gestiune directă;  
b) gestiune delegată; 
c) alte modalităţi stabilite prin prezenta lege. 
 Alegerea modalităţii de atribuire a serviciilor de transport public local se face, în 

condiţiile Legii nr. 92/2007, precum şi ale Legii nr. 51/2006, prin hotărâre adoptată de 
consiliile locale.  

 Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de transport rutier 
care sunt structuri proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale, judeţene, ale 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale asociaţiilor de dezvoltare 
comunitară înfiinţate în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, şi care sunt 
deţinătoare de licenţe sau autorizaţii de transport. 

 Gestiunea delegată este forma de atribuire prin concesionare a serviciului de 
transport public local prin care autorităţile administraţiei publice locale transferă unuia 
sau mai multor operatori de transport rutier sau transportatori autorizaţi cu capital public, 
privat sau mixt sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la prestarea propriu-zisă a 
serviciului, precum şi la exploatarea, întreţinerea, reabilitarea şi modernizarea bunurilor 
proprietate publică aferente sistemului de transport public local, în baza unui contract de 
delegare a gestiunii. 

 De la modalitatea prevazută în textul legal precizat, art. 31 din Legea nr. 51/2006 
instituie pe cale de excepţie atribuirea directă a contractului de delegare către:  

 a) operatorii regionali înfiinţaţi de unităţile administrativ-teritoriale, membre ale 
unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 
publice; 

 b) operatorii cu statut de societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi cu capital integral al unităţilor administrativ-
teritoriale înfiinţaţi prin reorganizarea pe cale administrativă, în condiţiile legii, a regiilor 
autonome de interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de interes local sau 
judeţean subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, care au avut în 
administrare şi în exploatare bunuri, activităţi ori servicii de utilităţi publice.  

 Atribuirea directă înseamnă modalitatea prin care Autoritatea Contractantă deleagă 
gestiunea serviciilor de transport public local, fără licitaţie publică sau negociere directă, 
potrivit art. 30 alin. (6) din Legea nr. 92/2007, direct Operatorului, având în vedere 
calitatea acestuia de Operator intern. 

 Pe lângă cele de mai sus, trebuie avut în vedere faptul că la nivelul Uniunii 
Europene a fost adoptat Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi 
al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de călători si de 
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului al cărui scop 
este definirea modului „în care, în conformitate cu normele dreptului comunitar, 

autoritătile competente pot actiona 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 actiunea fortelor pietei” şi care, prin impactul major asupra 
organizării, reglementării si controlului prestării serviciului de transport public local, 
impune abordarea integrată, a legislaţiei în vigoare aplicabile serviciului de transport 
public de călători. 

 Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului, a 
intrat în vigoare începând cu data de 3 decembrie 2009 şi este obligatoriu în toate 
elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre, având o forţă juridică 
superioară oricărei prevederi legale interne, iar în caz de contrarietate, beneficiind, în 
temeiul art. 249 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi al art. 148 alin. (2) şi 
(4) din Constituţie, de principiul preeminenţei dreptului Uniunii Europene. În acelaşi 
sens, invocăm şi art. 11 din Constituţie, referitor la dreptul internaţional şi dreptul intern. 

 Implementarea dispoziţiilor cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 se 
realizează etapizat, iar asigurarea respectării întocmai a acestora constituie o problemă de 
punere în aplicare a acestuia in corelare cu prevedeile Legii nr. 92/2007, adoptate anterior 
adoptării/intrării în vigoare a acestuia. 

 Politica europeană de dezvoltare regională şi urbană pentru mobilitate şi transport 
are caracter reformator, în ultimele decenii evoluând permanent şi rapid spre o structură 
complexă, integrată şi flexibilă din punct de vedere instituţional, legislativ şi financiar.  

 Prin urmare, a fost necesar ca legiuitorul să actualizeze şi să adapteze cadrul 
legislativ intern la specificul reglementărilor europene cu caracter obligatoriu şi să 
transpună în plan naţional principiile din dreptul Uniunii Europene.  

 Dispoziţiile din Legea nr. 92/2007, deşi anterioare celor adoptate prin 
Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 
octombrie 2007, sunt fundamentate pe aceleaşi raţiuni evocate şi de legiuitorul european, 
urmărind, ca şi acesta, asigurarea calităţii serviciilor publice prestate de operatori ca 
urmare a atribuirii unor contracte de gestiune, legiuitorul român încadrându-se, sub 
aspectul delegării serviciului , în marja de apreciere pe care regulamentul - act juridic cu 
caracter obligatoriu şi aplicare directă - o acordă acestuia. 

 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. 1.370/2007 şi cu legislaţia internă aplicabilă în material serviciilor publice locale în 
general şi a serviciilor publice de transport de călători în special. 

 Serviciul de transport public local reprezintă transport public de călători şi este 
definit de art. 2 litera a) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, drept serviciul de interes 
economic general, prestat către public în mod nediscriminatoriu şi continuu pe raza 
Autorităţii Contractante, potrivit Programului de transport. 

 Operatorul este un operator de serviciu public, definit la art. 2 litera d) din 
Regulamentul CE nr. 1.370/2007, drept orice întreprindere publică sau privată sau orice 
grup de astfel de întreprinderi care exploatează servicii publice de transport de călători, 
sau orice organism public care prestează servicii publice de transport de călători.  

 Operatorul este un operator intern, astfel cum acesta este definit de art. 2 litera (j) 
din Regulamentul CE nr. 1.370/2007, 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. 

 Potrivit art. 4 din Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 
prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin H.G. nr. 71/2007, autoritatea 
contractantă are obligaţia de a desemna un colectiv de coordonare şi supervizare pentru 
atribuirea fiecărui contract de concesiune de servicii. Membrii colectivului de coordonare 
şi supervizare  sunt numiţi de autoritatea contractantă din cadrul specialiştilor proprii, 
având ca responsabilităţi principale fundamentarea deciziei de concesionare, elaborarea 
documentaţiei de atribuire şi stabilirea procedurii de atribuire a contractului de 
concesiune. 

 Astfel, prin H.C.L. nr. 8/2016, a fost aprobată componenţa Colectivului de 
Coordonare şi Supervizare pentru atribuirea contractului de delegare pentru serviciul de 
transport public local de persoane prin curse regulate.  

 În acest sens, comitetul a întocmit Nota de fundamentare a deciziei privind 
alegerea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de 
persoane prin curse regulate pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale Craiova. 

 Colectivul de Coordonare şi Supervizare a apreciat faptul ca serviciul de transport 
public de persoane cu autobuze şi tramvaie efectuat prin curse regulate în municipiul 
Craiova poate fi atribuit direct, pe o perioadă de 2 ani, în baza contractului de servicii 
publice elaborat în termenii şi condiţiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007. 

 Atribuirea directă avută în vedere, este cea reglementată de art. 2 litera h) din 
Regulamentul CE nr. 1370/2007, potrivit căruia prin atribuire directă se înţelege 
atribuirea unui contract de servicii publice unui anumit operator de serviciu public, fără o 
procedură competitivă de atribuire prealabilă. 

 Atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii se face cu respectarea 
următoarelor condiţii cumulative: 

a) unităţile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în calitate de 
acţionari/asociaţi ai operatorului regional, prin intermediul asociaţiei, sau, după caz, 
unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acţionar/asociat unic al operatorului, prin 
intermediul adunării generale a acţionarilor şi al consiliului de administraţie, exercită un 
control direct şi o influenţă dominantă asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale 
operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui 
pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe; 

b) operatorul regional, respectiv operatorul, în calitate de delegat, desfăşoară exclusiv 
activităţi din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice destinate satisfacerii 
nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competenţă a unităţilor 
administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv a unităţii administrativ-teritoriale 
care i-a delegat gestiunea serviciului; 



c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului, este deţinut în 
totalitate de unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv de unitatea 
administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului 
regional/operatorului este exclusă. 

 Potrivit art. 5, alin (5) din  Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, autoritatea 
competentă poate lua măsuri de urgenţă în cazul unei perturbări a serviciilor sau în cazul 
riscului iminent de producere a unei asemenea perturbări. Măsurile de urgenţă respective 
iau forma unei atribuiri directe sau a unui acord formal de prelungire a unui contract de 
servicii publice, sau a unei cerinţe de respectare a anumitor obligaţii de serviciu public.  

 Operatorul de serviciu public are dreptul de a contesta decizia de impunere a  
executării anumitor obligaţii de serviciu public. Atribuirea sau prelungirea unui Contract 
de servicii publice prin măsuri de urgenţă, sau impunerea unui astfel de contract nu poate 
depăşi doi ani. 

 Principiile legislaţiei comunitare transpuse în dreptul intern atribuie în sfera de 
competenţă a autoritaţilor publice locale facultatea organizării transportului public local 
prin intermediul unui operator privat sau unui operator asupra căruia autoritatea locală 
deţine controlul, sub oricare dintre modalităţile mai sus arătate atunci când interesul 
public o impune, generat de o stare de urgenţă creată la nivel local şi care obligă la luarea 
acestor masuri pe cale de excepţie prin modalitatea atribuirii directă, pe o perioada 
limitată, către operatorul intern aflat sub controlul şi coordonarea autorităţilor publice 
locale.  

 Pe fondul actual al modului de organizare şi functionare a transportului public pe 
plan local, în condiţiile garantării de către autoritaţile publice locale a prestării de servicii 
de interes general, determinată de obligaţia legală născută în sarcina autorităţilor locale 
privind atribuirea gestiunii serviciului public de transport, potrivit art. 49, alin (3) din 
Legea nr. 92/2007, care prevede ca operatorii economici care execută servicii de transport 
public fără a avea contracte de atribuire a gestiunii valabile pot executa aceste servicii 
până la data de 31 decembrie 2007, termen după care autorităţile administraţiei publice 
locale sunt obligate să încheie contractele de atribuire a gestiunii corespunzătoare, 
implementarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, investiţiile în sistemul de 
transport public de călători cu autobuze şi cu tramvaie prin accesarea de fonduri 
europene, impun necesitatea adoptării în regim de urgenţă a modalităţii de    atribuire a 
contractului de delegare pentru serviciul de transport public local de persoane prin cuse 
regulate. 

 Având în vedere cele prezentate, fiind îndeplinite condiţiile de legalitate şi 
oportunitate, în sensul respectării prevederilor art. 36, alin (2), lit d) coroborat cu alin (6), 
lit a), pct 14, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, supunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova, următoarele: 

 
1. Aprobarea modalităţii de delegare a serviciului de transport public de 

persoane cu autobuze şi tramvaie efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, prin 
atribuire directă. 

 
      Director Executiv,                                           Şef Serviciu, 



                      Delia Ciucă                                Iancu Claudiu 
 
 
              Întocmit, 
                                                                                     insp. Dorel Vladu 
 
 

                                                           Vizat pentru legalitate, 

                                                        cons. jur. Nicoleta Bedelici 
 
 
 
V.D./4ex 
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