ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind actualizarea Programului județean de transport de persoane
prin curse regulate efectuate cu autobuze
Având în vedere :
-Expunerea de motive a doamnei Ludmila Sfîrloagă, vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Prahova, precum şi Raportul nr. 13732/12-07-2017 al Direcției Servicii și Achiziții
Publice - Serviciul Transport, prin care se propune aprobarea actualizării Programului județean
de transport de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze;
-Prevederile art.17 alin.(1) lit.c) din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public
local cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art.4 lit.e) şi ale art.17 din Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 Se aprobă actualizarea Programului județean de transport de persoane prin curse
regulate efectuate cu autobuze, aprobat prin Hotărârea nr.11/10.01.2013 a Consiliului
Judeţean, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Direcția Servicii și Achiziții Publice va aduce la indeplinire prevederile prezentei
hotrâri Calităţii va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
BOGDAN ANDREI TOADER
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MIHAIL PAVEL
PLOIEȘTI________________
Nr.______________________
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EXPUNERE DE MOTIVE
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 11 din 10 ianuarie 2013, a fost
aprobat caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean, ce include şi
programul judeţean de transport de persoane prin curse regulate.
Conform prevederilor art.17 alin.(1) lit.c) din Legea serviciilor de transport public
local nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, una din atribuţiile Consiliului
judeţean cu privire la serviciile de transport public de persoane prin curse regulate este
„actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport în funcţie de necesităţile de
deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean, internaţional,
feroviar, aerian sau naval de persoane existent, precum şi corelarea între modalităţile de
realizare a serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, troleibuze,
tramvaie, metrou şi în regim de taxi, după caz”.
Totodată, conform prevederilor art.17 din Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada de
valabilitate, programele de transport judeţene pot fi actualizate astfel:
“ a) prin prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau ambelor capete de
traseu, dar numai la iniţiativa autorităţilor administraţiei publice judeţene şi după aprobarea
prin hotărâre a acestora, cu condiţia ca acestea să nu se suprapună peste traseele existente;
b) prin introducerea de noi trasee, la iniţiativa autorităţii administraţiei publice judeţene
şi după aprobarea prin hotărâre a acesteia;
c) prin modificarea numărului de curse de către autoritatea judeţeană de transport, dar
numai la solicitarea consiliului judeţean şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia;
d) prin modificarea orelor din graficele de circulaţie de către autorităţile judeţene de
transport, dar numai la solicitarea consiliului judeţean şi după aprobarea prin hotărâre a
acestuia;
e) prin introducerea de staţii de către autorităţile judeţene de transport, dar numai la
solicitarea consiliului judeţean şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia;
f) prin eliminarea de staţii de către autorităţile judeţene de transport, dar numai la
solicitarea operatorului de transport rutier şi după aprobarea prin hotărâre a consiliului
judeţean;
g) pentru un traseu care nu a fost atribuit în două şedinţe de atribuire;
h) prin eliminarea traseelor care urmează a fi incluse în programul public local din cadrul
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare, dar numai cu acordul operatorului de transport
rutier şi numai după aprobarea prin hotărâre a consiliului judeţean.”
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, proiectul de hotărâre privind actualizarea caietului de
sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate a fost
publicat la adresa www.cjph.ro începând cu data de 12-07-2017.

Faţă de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind
actualizarea caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate.
VICEPREȘEDINTE,
LUDMILA SFÎRLOAGĂ
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RAPORT
La proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport de
persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze
În perioada de valabilitate, programul de transport județean poate fi actualizat în
conformitate cu prevederile art.17 lit.a-g din Ordinul ministrului internelor și reformei
administrative nr.353/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare, actualizarea
programului de transport fâcându-se numai după aprobare prin hotărâre a Consiliului
Județean, vizând corelarea orelor din graficul de circulație cu nevoile de deplasare ale
populației, în limita parcului auto participant la atribuirea traseelor.
Ultima actualizare a Programului de transport public județean de persoane prin curse
regulate a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 47/30-03-2017.
Pentru această actualizare a Programului de transport, Serviciul Transport prezintă
următoarele propuneri:
Primăria Comunei Râfov (adresa nr. 10498/26-05-2017), ne trimite doleanțele a
mai mult de 30 de persoane care locuiesc în satul Sicrita și care doresc majorarea
numărului de curse ce tranzitează localitatea Sicrita pentru traseul 073 Ploiești – Râfov –
Olari (sat Olarii Vechi), care este efectuat de operatorul de transport S.C. DAN
SEPSI S.R.L.
1.

În urma analizei, se constată că propunerea de actualizare se încadrează în
prevederile art. 17 lit. c din Ordinul 353/2007.
În concluzie, propunem actualizarea traseului 073 prin suplimentarea numărului
de curse ce trec prin localitatea Sicrita de la4 la 8, care vor fi efectuate cu parcul auto
existent, după un program propus.
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