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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

privind: organizarea şi aplicarea procedurii licitaţie deschisă în vederea atribuirii 
contractului de achiziţie sectorială având ca obiect Delegare a gestiunii serviciilor publice 
de transport judeţean de persoane prin curse regulate În aria teritorială de competenţă a 
judeţului Teleorman 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Adrian Ionuţ - Gâdea 
Având În vedere: 
- referatul nr. 15158 din 11.08.2021 întocmit de Direcţia Investiţii, Proiecte şi 

Achiziţii Publice; 
- adresa nr. 8629 din 10.05.2021 transmisă de Direcţia Tehnică şi Administrarea 

Patrimoniului; 
- adresa nr.13299NII A din 20.07.2021 transmisa de Direcţia Economică; 
- adresa nr. 13299NIIA din 16.07.2021 transmisă Directia Juridică; 

. 1 D' .. J 'd' I ~1..5.q d' 13 OR. J,,) /. . ' - aVlZU uecţlel un lce nr .. ".-' .J, ... m ... ..... ;.~ ... , 
- prevederile art. 84, art. 85, art. 86, art. 164 şi art. 165 din Legea nr. 99/2016 

coroborate cu cele ale art. 2 alin. (3) lit. c), alin. (4) şi alin. (5), art. 23 alin. (1) şi (3), art. 
65 alin. (1), art. 132 şi art. 134 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 
privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

prevederile art. 1 alin. (1) din Ordinul nr. 13112019 privind documentele standard şi 
contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii 
serviciului public de transport de persoane în unităţile administrativ-teritoriale, realizat cu 
autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie; 

- prevederile art.31 alin. (1) lit. f) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Judeţean Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 
142 din 30.09.2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 191 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(l) lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, 

DISPUNE: 
Art.1. Se constituie colectivul de specialişti pentru elaborarea documentaţiei de 

atribuire şi a strategiei de contractare necesare aplicării procedurii licitaţie deschisă în 
vederea atribuirii contractului de achiziţie sectorială având ca obiect Delegare a gestiunii 
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