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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 18 consilieri 

HOTARAREA NR.53 

privind aprobarea delegarii de gestiune prin concesionare a serviciului de transport 

public local de calatori prin curse regulate in municipiul Husi, precum si aprobarea 

Studiului de oportunitate privind delegarea de gestiune a transportului public local, 

Caietul de sarcini, Instructiuni pentru ofertanti, Regulamentul de organizare si 

functionare si a comisiei de evaluare a ofertelor depuse in vederea atribuirii 

contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local in 

municipiul Husi 

 

 Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere: 

  expunerea de motive privind aprobarea delegarii de gestiune prin 

concesionare a serviciului de transport public local de calatori prin curse 

regulate in municipiul Husi, precum si aprobarea Studiului de 

oportunitate privind delegarea de gestiune a transportului public local, 

Caietul de sarcini, Instructiuni pentru ofertanti, Regulamentul de 

organizare si functionare si a comisiei de evaluare a ofertelor depuse in 

vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public local in municipiul Husi; 

 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze si programe 

economico-sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice si 

comert; 

 raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului si 

urbanism, administrarea domeniului public si privat al municipiului, 

realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice si de 

arhitectura; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice si de disciplina, pentru 

administratie publica locala, apararea ordinii publice, respectarea 

drepturilor si libertatilor cetatenesti; 
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 raportul de avizare al Comisiei pentru invatamant, culte, tineret, turism, 

sanatate, munca, protectie sociala, protectia copilului, familie; 

 

         In conformitate cu prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 

92/2007,modificata si completata, Legii serviciilor comunitare de utilitati publice 

nr.51/2006, republicata, modificata si completata, ale H.G. nr. 717/2008 pentru 

aprobarea procedurii cadru privind organizarea, desfasurarea si atribuirea 

contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, a 

criteriilor de selectie – cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilitati 

publice si a Contractului – cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de 

utilitati publice, Ordinului nr.972/2007 pentru aprobarea Regulamentului –cadru 

pentru efectuarea transportului public local si caietului de sarcini-cadru al 

serviciilor de transport public local, Ordinului nr.263/2007 privind aprobarea 

normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a 

gestiunii serviciilor de transport public local si ale Ordonantei nr. 27/2011 privind 

transporturile rutiere si ale prevederilor art.36 alin.(4) lit.d), art 36 alin (6)pct.14 

din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

          In temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

               HOTARASTE: 

 

 Art.1. – Se aproba delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului de 

transport public local de calatori din municipiul Husi, conform Studiului de 

Oportunitate, a Caietului de sarcini si a Regulamentului de organizare si 

functionare a serviciului de transport public local in municipiul Husi; 

 

   Art.2. Se aproba: 

a) Regulamentul de organizare si fuctionarea serviciului de transport 

public local in municipiul Husi – Anexa nr.1, care face parte 

integranta din prezenta hotarare; 

b) Studiul de oportunitate privind delegarea de gestiune a serviciului de 

transport public local in municipiul Husi – Anexa nr. 2, care face 

parte integranta din prezenta hotarare; 

c) Caietul de sarcini al serviciului de transport public local Husi – 

Anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare; 

d) Instructiuni pentru ofertanti in vederea atribuirii contractului de 

delegare a gestiunii serviciului de transport public local– Anexa nr. 4, 

care face parte integranta din prezenta hotarare; 



e) Proiectul contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public local- Anexa nr.5, care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

 

          Art.3. Se numeste comisia de evaluare a ofertelor prezentate in cadrul 

procedurii de Licitatie publica deschisa pentru atribuirea contractului de 

delegare a gestiunii serviciului de transport public local, compusa din: 

Presedinte:  Dumascu Emanoel – sef Birou Tehnic; 

Membri:     Popa Ovidiu –inspector - Biroul Tehnic; 

                        Beschieriu I. Cristian – Arhitect  sef; 

                        Corozel Daniela – sef  Serviciu Impozite si Taxe Locale; 

                        Bobârnat Radu – consilier local; 

                        Catargiu Liliana Ecaterina – consilier local; 

     Secretar: Ailenei Lica- consilier Biroul tehnic. 

 

Membri de rezerva: 

Calinescu Mihai- consilier, Serviciul urbanism; 

Danila Elena – consilier , Compartiment  contabilitate; 

Manafu Diana – referent de specialitate, Serviciul urbanism. 

 

           Art.4. Prezenta Hotarare abroga orice alte prevederi contrare. 

 

           Art.5.  Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi. 

 

 

                                                        HUSI, 07 septembrie 2016 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                Contrasemneaza, 

     Cristinel Popa                                               Secretarul municipiului Husi  

                   jr.Monica Dumitrascu 


