
~OMANl 
CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

privind: încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a 
judeţului Teleorman 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art. 
178 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

A vând în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 10180 din 04 august 2020 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman~ 
- raportul comun de specialitate nI. 10352 din 06 august 2020 al Direcţiei Tehnice şi 

Administrarea Patrimoniului şi Direcţiei Economice privind încheierea contractelor de 
delegare a gestiunii serviciilor de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în 
aria teritorială de competenţă a judeţului Teleorman; 

- adresele nI. 13827/25.05.2020 şi nr. 14822110.06.2020 ale Autorităţii Rutiere 
Române-ARR; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nI. 94 din 29.06.2020 privind 
prelungirea valabilităţii Programului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate, aprobat pentru perioada 2014-2019; 

- prevederile articolului unic din Legea nI. 34/2020 privind respingerea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în domeniul transportului de persoane; 

- prevederile art. 66 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nI. 70/2020 
privind. reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Co V -2, pentru prelungirea 
unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 22712015 privind Codul fiscal, a 
Legii educaţiei naţionale nr. 112011, precum şi a altor acte normative, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nI. 435/2020 privind aprobarea procedurii de 
decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu 
metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017; 

- prevederile art. 1 alin. (4) Iit. j) şi art. 8 alin. (3) lit. i) şi k) din Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- prevederile Ordinului MT nr 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de 
transport public local~ 
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