
                       ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. _______/2022 

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea modalității de 

atribuire a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate în județul Covasna 

 

Consiliul Județean Covasna, 

întrunit în ședința sa ordinară din data de ________________,  

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Covasna 

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea modalității de atribuire a 

gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în 

județul Covasna, 

 văzând Raportul Administratorului public, precum și avizele comisiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna, 

având în vedere: 

- art. 22 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

- art. 16 și art. 17 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane 

în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, 

 ținând cont de: 

- adresa CERTRANS LEVEL S.R.L. nr. 114/07.03.2022, înregistrată la Registratura 

generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 3219/09.03.2022; 

- procesul-verbal de recepție, înregistrat la Registratura generală a Consiliului 

Județean Covasna sub nr. nr. 3281/11.03.2022, 

fiind îndeplinite prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, 

în baza art. 173 alin. (1) lit. f), alin. (5) lit. m) și în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate privind stabilirea modalității de 

atribuire a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse 



regulate în județul Covasna, elaborat de CERTRANS LEVEL S.R.L., cu sediul în 

București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se stabilește, ca modalitate de gestiune a serviciului de transport public 

județean de persoane prin curse regulate în județul Covasna, delegarea de gestiune 

către operatori de transport prin contract de delegare a gestiunii. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

Compartimentul monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, transport 

public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna. 

  

Sfântu Gheorghe, ____________________ 

   Președinte, 

                         TAMÁS Sándor 

                           Contrasemnează, 

                    SZTAKICS István-Attila 

        Secretar general al județului Covasna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre se difuzează astfel: 

- 1 ex. la Instituția Prefectului - Județul Covasna; 

- 1 ex. la Compartimentul administrație publică; 

- 1 ex. la Administrator public, 

- 1 ex. la Compartimentul monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, transport public 

județean; 

 

 

JBK 



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

PREȘEDINTE 

           Nr.               / 

 

REFERAT DE APROBARE 

pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea modalității de atribuire 

a gestiunii  serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate 

în județul Covasna 

 

 Potrivit art. 16 și 17 din Legea nr. 92/ 2007 a serviciilor publice de transport 

persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, 

consiliile județene au obligația de a asigura, organiza, reglementa, coordona și controla 

prestarea serviciilor publice de transport efectuate pe raza administrativ-teritorială a 

acestora și de a încheia contractele de delegare a gestiunii serviciului public de 

transport județean. 

 În conformitate cu art. 22 alin. (3) din Legea nr.51/2006 republicată a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare, modalitatea de 

gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor 

deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, 

în funcție de natura și starea serviciului. 

 Transportul public județean de persoane prin curse regulate va fi prestat 

conform Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 23 octombrie 2007, doar pe bază de contract de servicii publice de transport. 

Studiul de oportunitate constituie suportul justificativ pentru a stabili 

modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice de transport în județul Covasna. 

Studiul de oportunitate stabilește, fundamentează necesitatea şi oportunitatea 

modalităţii optime de gestiune a serviciului de transport public de călători prin curse 

regulate pe raza administrativ - teritorială a judeţului Covasna și vizează: 

 descrierea şi identificarea serviciului şi a ariei teritoriale;  

 situaţia economico-financiară actuală a serviciului şi starea tehnică a sistemului 

aferent acestuia;  

 investiţiile necesare pentru modernizarea, îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă, 

precum şi a condiţiilor sociale şi de mediu şi extinderea sau restrângerea 

serviciului, după caz;  

 motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică  delegarea 

gestiunii;   



 tipul de contract propus pentru delegarea gestiunii;   

 durata estimată a contractului; 

 valoarea estimată a contractului de delegare pentru fiecare traseu și grupă de 

trasee din programul de transport judeţean; 

 creşterea calităţii şi eficienţei serviciului de transport public judeţean de 

persoane; 

 asigurarea unui serviciu de utilitate publică în condiţii de siguranţă maximă. 

Studiul a fost elaborat de către firma specializată S.C. CERTRANS LEVEL S.R.L. cu 

sediul în București. 

Din studiul de oprtunitate rezultă că modalitatea optimă de gestiune a serviciului 

public de transport județean la nivelul județului Covasna este delegarea de gestiune 

către operatori de transport prin contract de delegare a gestiunii. 

Ținând cont de cele expuse anterior propun spre aprobare de către Consiliul 

Județean Covasna a Studiului de oportunitate privind stabilirea modalității de atribuire 

a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în 

județul Covasna și a gestiunii delegate, ca modalitate de gestiune serviciului de 

transport public județean, conform proiectului de hotărâre alăturat și anexei. 

 

   

 

Președinte, 

 

 

 

TAMÁS Sándor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red./dact. V.B.M./4 ex. 



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

ADMINISTRATOR PUBLIC 

           Nr. 78/06.04.2022 

 

RAPORT 

pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea modalității de atribuire 

a gestiunii  serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate 

în județul Covasna 

 

 Potrivit art. 16 și 17 din Legea nr. 92/ 2007 a serviciilor publice de transport 

persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, 

consiliile județene au obligația de a asigura, organiza, reglementa, coordona și controla 

prestarea serviciilor publice de transport efectuate pe raza administrativ-teritorială a 

acestora și de a încheia contractele de delegare a gestiunii serviciului public de 

transport județean. 

 În conformitate cu art. 22 alin. (3) din Legea nr.51/2006 republicată a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare, modalitatea de 

gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor 

deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, 

în funcție de natura și starea serviciului. 

 Transportul public județean de persoane prin curse regulate va fi prestat 

conform Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 23 octombrie 2007, doar pe bază de contract de servicii publice de transport. 

Studiul de oportunitate constituie suportul justificativ pentru a stabili 

modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice de transport în județul Covasna. 

Studiul de oportunitate stabilește, fundamentează necesitatea şi oportunitatea 

modalităţii optime de gestiune a serviciului de transport public de călători prin curse 

regulate pe raza administrativ - teritorială a judeţului Covasna și vizează: 

 descrierea şi identificarea serviciului şi a ariei teritoriale;  

 situaţia economico-financiară actuală a serviciului şi starea tehnică a sistemului 

aferent acestuia;  

 investiţiile necesare pentru modernizarea, îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă, 

precum şi a condiţiilor sociale şi de mediu şi extinderea sau restrângerea 

serviciului, după caz;  

 motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică  delegarea 

gestiunii;   



 tipul de contract propus pentru delegarea gestiunii;   

 durata estimată a contractului; 

 valoarea estimată a contractului de delegare pentru fiecare traseu și grupă de 

trasee din programul de transport judeţean; 

 creşterea calităţii şi eficienţei serviciului de transport public judeţean de 

persoane; 

 asigurarea unui serviciu de utilitate publică în condiţii de siguranţă maximă. 

Studiul a fost elaborat de către firma specializată S.C. CERTRANS LEVEL S.R.L. cu 

sediul în București. 

Din studiul de oprtunitate rezultă că modalitatea optimă de gestiune a serviciului 

public de transport județean la nivelul județului Covasna este delegarea de gestiune 

către operatori de transport prin contract de delegare a gestiunii. 

Ținând cont de cele expuse anterior propun spre aprobare de către Consiliul 

Județean Covasna a Studiului de oportunitate privind stabilirea modalității de atribuire 

a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în 

județul Covasna și a gestiunii delegate, ca modalitate de gestiune serviciului de 

transport public județean, conform proiectului de hotărâre alăturat și anexei. 

 

   

 

Administrator public, 

 

 

 

KOVÁCS Ödön 

 

 

 

 

 

 

 

Red./dact. V.B.M./4 ex. 


