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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 
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    HOTĂRÂREA NR. 213  
privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalităţii de atribuire a 

contractului de delegare, a Contractului de delegare, a Regulamentului și a 

Caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a Municipiului 

Huși 

 

Consiliul Local al Municipiului Huși, județul Vaslui,  

Având în vedere: 

• Referatul Biroului Managementul Proiectelor nr.14215/18.06.2021; 

• Referatul de aprobare nr.14216/18.06.2021 al primarului 

Municipiului Huși prin care se propune aprobarea Studiului de 

oportunitate, a modalităţii de atribuire a contractului de delegare, a 

Contractului de delegare, a Regulamentului și a Caietului de sarcini 

pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane 

prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a Municipiului 

Huși; 

• Raportul de specialitate nr. 14217/18.06.2021 al Biroului Tehnic; 

• Raportul de specialitate nr. 14218/18.06.2021 al Biroului 

Managementul Proiectelor,  

• Raportul de specialitate nr. 14219/18.06.2021 al Compartimentului 

Juridic,  

• Avizul nr. 3323/29.04.2021 al Consiliului Concurenţei; 

▪ Avizul nr. 126 din 27.07.2021 a  Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

▪ Avizul nr. 86 din 27.07.2021 a Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului si urbanism, administrarea domeniului public si privat al 

municipiului, realizarea lucrarilor publice, conservarea 

monumentelor istorice si de arhitectura; 

▪ Avizul nr. 81 din 27.07.2021 a  Comisiei de studii, prognoze si 

programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii 

publice si comert; 
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▪ Avizul nr. 21 din 27.07.2021 a Comisiei de comunicare, integrare 

europeana, relatii cu alte consilii locale sau organisme similare, 

relatii externe; 

În conformitate cu prevederile: 

- Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de 

transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor 

(CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările și 

completările ulterioare,  

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 

republicata, cu modificările și completările ulterioare,  

- Legii nr. 92/2007 serviciilor publice de transport persoane în unitățile 

administrativ-teritoriale, cu rnodificarile și completările ulterioare,  

- Ordinului președintelui ANRSC nr. 133/2019 privind aprobarea 

Regulamentului - Cadru din 29 octombrie 2007 de acordare a 

autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor publice de transport 

local de persoane, 

- Ordinului președintelui ANRSC nr. 134/201 privind modificarea și 

completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de 

Reglementare pentru Serviciile Cornunitare de Utilități Publice nr. 

272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, 

ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public 

local de persoane,  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și d), alin. (6) lit. a), alin 

(7) lit. n), coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare ;  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1.Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii 

serviciului de transport public local, prin curse regulate, pe raza administrativ 

teritorială a Municipiului Huși, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  

Art.2.Se aprobă modalitatea de prestare, organizare și funcționare a 

serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate, pe raza 

administrativ teritorială a Municipiului Huși, prin delegarea gestiunii directe 

către operatorul intern al Municipiului Huși, S.C.”PARCURI VERZI & 

URBAN TRANS” S.R.L.  

Art.3 .Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public local de călători, prin curse regulate, pe raza administrativ teritorială a 

Municipiului Huși, care va sta la baza atribuirii directe (model), conform 

Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.4 . Se aprobă Regulamentul pentru efectuarea transportului public 

local de călători, prin curse regulate, pe raza administrativ teritorială a 

Municipiului Huși, conform Anexei  nr.3 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.5 .Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de transport public local 

de călători, prin curse regulate, pe raza administrativ teritorială a Municipiului 

Huși, conform Anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6 .Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul Municipiului Huși, prin compartimentele de specialitate.  
 

 

 

                                                                                         HUŞI  ,  29 iulie   2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

         Ioan Iacob                                                              Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 
 

 

 

 

 

 

 

 


