ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorARAnr

privind modificarea prevederilor caietului de sarcini aferent
licenlei de traseu pentru cursa regulatd speciald pe traseul
Plegcoi-Berca-ojasca- Buzi u, operatoru I u i de tra nsport

rutier MILLENIUM TRANS

SRL

Consiliul Judetean BuzEu;
Av6nd in vedere:
expunerea de motive a Vicepregedintelui Consiliului Judelean Buz6u

-

-

nr. t4348120.t0.20t7 ;
raportul de specialitate al Biroului de transport public din cadrul
Directiei pentru administrarea patrimoniului gi investilii, inregistrat
sub nr. L4344 din 20.10.2017 privind propunerea de modifiiare a
prevederilor caietului de sarcini aferent licenlei de traseu pentru
cursa regulat5 specialS pe traseul plegcoi-Berca-Ojasca-Buz6u,
operatorului de transport rutier MILLENIUM TRANS SRL, respectiv
de modificare a numSrului de autovehicule prin inscrierea in caietul
de sarcini 9i a autovehiculului av6nd nr. de Tnmatriculare B-46-NZB,

precum 9i eliberarea licenfei de traseu 9i pentru acesta;
avizul de legalitate al Secretarului judelutui Buz5u dat pe proiectul
de hotdr6re;
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean BuzEu
anexate la hot6r6re;
solicitarea operatorului de transport rutier MILLENIUM TRANS SRL
inregistrat5
consiliul Judefean BuzEu sub nr. 13831 din
1 1.10.20L7;

la

prevederile art. 31 alin.(1), alin.(11) 9i art.35 alin.(1) din ordinul
Ministrului internelor gi reformei administrative nr. 353/2007,pentru
aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.9212007 modificat prin
ordinul Ministrului administra[iei gi interneror nr. LBZ/2oLt;
prevederile art.5 gi art.17 alin.(1) lit. ,,g" din Legea nr. gz/2007
privind serviciile de transport public local, modificat5 prin Legea
nr. t63/2011,
prevederile art.23 din Regulamentul pentru efectuarea serviciului de
transport public judelean de persoane prin curse regulate speciale
in judeful Buzbu, aprobat prin Hot5rSrea Consiliului :udetean Buz5u
nr.35 din 28 februarie 2013,

tn temeiul art. 91, alin. (1) lit. ,,f" gi art. g7 din Legea nr. 2ts/zooL
privind administra[ia public5 localS, republicatS, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare,

HOrARAgrr:
Art. 1. Se aprobE modificarea prevederilor caietului de sarcini aferent
licenlei de traseu pentru cursa regulat5 specialS pe traseul plegcoi-BercaOjasca-Buzdu, operatorului de transport MILLENIUM TRANS SRL, respectiv
modificarea numErului de autovehicule necesare prin inscrierea in caietul de
sarcini 9i a autovehiculului 8-46-NZB, precum 9i eliberarea licenfei de traseu
9i pentru acesta.

Art. 2. Direclia pentru administrarea patrimoniului gi investitii -

de transport public,va aduce la indeplinire prevederile prezentei hot5rdri.

Biroul

Art. 3.

Secretarul judetului BuzEu va asigura publicarea prezentei
hotdrdri pe site-ul Consiliului Judelean Buzbu gi in Monitorul oficial al judelului
Buzdu gi o va comunica instituliilor gi persoanelor juridice interesate.
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NTRASEMNEAZA
ETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI.LAU RENTIU GAVRILA
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BUZAU, 26 OCTOMBRTE 2OL7
Hotdrdrea a fost adoptati cu 31 voturi -F€ntru',, - voturi ,,impotrivd,,,
- abtineri de cei 32 consilieri judefeni prezen[i.
(Domnul consilier judelean BirlS Marian nu participE la vot fiind sub incidenla
art. 46 alin. (1) coroborat cu art,98 din Legea nr.215/2001).

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
VICEPRESEDINTE
Nr. 143 48/ 20.10,2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotdr6re privind modificarea prevederilor
caietului de sarcini aferent Iicenlei de traseu pentru cursa
regulati speciald pe traseul plegcoi-Berca-ojasca-Buziu,
operatorului de transport rutier MTLLENTUM TRANS sRL

Modific5rile aduse Legii nr. 92/2007 prin Legea nr.t63/2011 gi Ordinului
ministrului internelor gi reformei administrative nr.353/2007 prin Ordinul

ministrului administratiei gi internelor nr. l92l2OtL, acte normative ce
reglementeaz5 serviciile de transport public local, au stabilit in competenla
Consiliului Judetean atribuirea licen!elor de traseu pentru efectuarea

transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale.
Prin proiectul de hotdrdre inigiat se propune, in baza raportului de
specialitate al Biroului de transport public nr. 2BO4 din LB.LO.2OL47,
modificarea prevederilor caietului de sarcini aferent licenlei de traseu pentru
cursa regulat5 specialS pe traseul Plescoi-Berca-Ojasca-Buzdu, operatorului
de transport rutier MILLENIUM TRANS SRL,respectiv modificarea numbrului de
autovehicule necesare prin inscrierea in caietul de sarcini 9i a autovehiculului
avdnd numErul de inmatriculare 8-46-NZB, 9i eliberarea licenlei de traseu gi
pentru acesta.
Propun adoptarea proiectului de hotdr6re in forma prezentat5.

VICEPRESEDINTE,

ADRIAN - ROBERT PETRE
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DIRECTIA PENTRU ADMINISTRAREA
PATRIMONIULUI 5I INVESTITII
BIROUL DE TRANSPORT PUBLIC
2 o ${:I. 2017
Nr. / ,3

?f

RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de modificare a prevederilor caietului de sarcini
aferent licenlei de traseu pentru cursa regulatd specialS pe traseul
Plegcoi - Berca-ojasca -Bu zdu, operatoru I u i de tra nsport rutier
MILLENIUM TRANS SRL

Operatorul de transport rutier MILLENIUM TRANS SRL, cu sediul in
Buziu, str.Unirii, bl.19D, apt.10, cod fiscal RO15204696, posesor al licen[ei de
traseu pentru servicii de transport public judefean de persoane prin curse
regulate speciale pe traseul Plegcoi-Berca-Ojasca-Buzdu, seria LT nr. 131, a
depus la Consiliul Jude[ean BuzEu, cererea nr. 13831 din 11.10.2OL7 prin care
solicitb modificarea prevederilor caietului de sarcini in sensul introducerii unui
nou autovehicul pentru a putea prelua toate persoanele din tabelul cu
persoanele transportate actualizat, anexd la contractul de transport.
tn sus[inerea cererii solicitantul a depus urmbtoarele documente:
-tabelul cu persoanele transportate, actualizat, vizat de beneficiarul
transportului;

-lista cu autovehiculul nou introdus pentru efectuarea traseului gi

capacitatea de transport a acestuia, respectiv cartea de identitate, certificat
de inmatriculare, certificat de clasificare;
-copia conformd pentru transportul international de persoane cu autocarul

sau autobuzul contra cost
introdus a

fi

in numele unui ter[, pentru autovehiculul nou

utilizat;

-graficul de circulafie propus, actualizat, vizat de

transportului;

beneficiarul

-licenfa de traseu seria LT nr.731 pentru curse regulate speciale pe
traseul Plescoi-Berca-Ojasca-Buzdu si caietul de sarcini aferent acesteia, in
copie.

Autoritatea Rutierd Rom6nd A.R,R. Agen!ia TeritorialS Buzdu a
transmis prin scrisoarea nr.2BO4 din 18.t0.20t7 avizul tn vederea eliberSrii
licenfei de traseu 9i pentru auto cu nr. de inmatriculare 8-46-NZB, flr. de
identifica re WD8906657G P25547 4.

Av6nd in vedere, prevederile art.31 alin.(1),alin.(1^1) 9i art.35 alin.(1)
din Ordinul MIRA 353/2007 actualizat, art.6 lit. a) din Caietul de sarcini cadru
al serviciilor de transport public local aprobat prin Ordinul ministrului
transportului nr.972/2007 precum gi prevederile art.23 din Regulamentul
pentru efectuarea serviciului de transport public judelean de persoane prin
curse regulate speciale in judeful Buzdu, aprobat prin Hot516rea Consiliului
Judelean Buzdu nr.35 din 28 februarie 2013, propunem modificarea
prevederilor caietului de sarcini aferent licenfei de traseu pentru cursa
regulatd specialS pe traseul Plegcoi-Berca-Ojasca-Buzdu, seria LT nr.131,
operatorului de transport rutier MILLENIUM TRANS SRL, respectiv modificarea
numbrului de autovehicule necesare, prin inscrierea in caietul de sarcini 9i a
autovehiculului av6nd nr. de inmatriculare B-46-NZB, precum Si eliberarea
licenfei de traseu 9i pentru acesta.

Directia pentru Administrarea
Patrimoniului gi Investitii
\
Director executiv

Iulian

Biroul de transport public
$ef birou
Popescu Romeo

Consilier juridic
Cdt5lina Mcolai

