
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr.60_din 24.03.2020__ 

privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin 
curse regulate în Municipiul Mangalia  - TRASEU MANGALIA -  LOCAL 

 
Primarul Municipiului Mangalia, Cristian Radu, în baza prerogativelor stabilite de lege, 

Având în vedere: 
 Referatul de aprobarea proiectului de hotărâre nr.19626/24.03.2020; 
 Raportul privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate 

pe ruta Mangalia – Local al Compartimentului Transport Local nr.18670/17.03.2020; 
 Prevederile art.3 din H.C.L. nr.182/23.12.2010 privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de 

transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Mangalia, prin care a fost aprobat 
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea serviciului de transport public local în Municipiul Mangalia, 
inclusiv pentru traseul Mangalia – Local,  conform anexei nr.2 la actul administrativ; 

 Proiectul ,,Sprijinirea Mobilităţii Urbane Durabile la nivelul Municipiului Mangalia, jud. Constanţa, iniţiat la 
nivelul Municipiului Mangalia; 

 Prevederile Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Prevederile Legii nr.51/2006 pentru serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările și 
completările ulterioare;  

 Prevederile O.U.G. nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare ; 
 Prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor nr.972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local,  
cu modificările și completările  ulterioare ; 

 Prevederile Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

 Prevederile  H.G. nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevderilor 
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și de servicii din Legea nr.100/2016 privind 
concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; 

 Prevederile  Regulamentului (CE)  nr.1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier 
de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE)  nr.1191/69 şi nr.1107/70 ale Consiliului; 

 Prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mangalia; 
 

În temeiul art.129 alin.(2) lit.c) şi lit.d), coroborat cu alin.(7) lit.n), art.139 alin.1, art.240, art.243 alin.1 lit.a) 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

 

PROPUN: 

 
Art.1 Aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului de transport public local de persoane 
prin curse regulate în Municipiul Mangalia – Traseu Mangalia – Local, conform anexei nr.1,  care face parte 
integrantă din prezentul act administrativ. 
 
Art.2 (1)Aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse 
regulate pe teritoriul administrativ al Municipiului Mangalia, pentru Traseul Mangalia – Local. 



             (2) Atribuirea se va face prin procedura simplificată, în condițiile legii. 
 
Art.3 Aprobarea Documentaţiei de atribuire pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane 
prin curse regulate în Municipiul Mangalia, pentru Traseul Mangalia – Local, prevăzută în anexa nr.2, care face 
parte integrantă din prezentul act administrativ, cuprinzând următoarele documente: 

 Fişa de date; 
 Caietul de sarcini pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate în 

Municipiul Mangalia  pentru Traseul Mangalia – Local; 
 Programul de transport pentru Traseul Mangalia – Local, actualizat în conformitate cu cerinţele de 

transport; 
 Criteriile de eligibilitate a ofertanţilor pentru atribuirea contractului  de delegare a serviciului de 

transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Mangalia pentru Traseul 
Mangalia-Local; 

 Proiectul contractului  de delegare a serviciului de transport public local de persoane prin curse 
regulate în municipiul Mangalia pentru Traseul Mangalia-Local; 

 Formulare-anexe. 
 
Art.4 Aprobarea constituirii comisiei de licitaţie, cu următoare componenţă: 
 
 Preşedinte  -  GEORGESCU DAN, Administrator public; 
 Secretar -  PAŢA CRISTINA, Consilier Birou Achiziţii; 
 Membru -  ZAMFIR LAURENŢIU, Director executiv Direcţia Poliţia Locală; 
 Membru -  NĂSTASE CLAUDIU VALENTIN, Consilier Compartiment Transport Local; 
 Membru  -  ARGINTARU IULIANA, Consilier Juridic Compartiment juridic D.G.U.S.U.P.; 
 Membru -  ENACHE PAUL,  Arhitect Şef; 
 Membru -  ŞERBAN GHEORGHE,  Consilier Birou A.D.P.P. 
 

Membri supleanţi; 
- CALOTĂ IONICA, Consilier Birou A.P.T.D.P.; 
- STOICA LIVIU, Consilier juridic Compartiment juridic D.G.U.S.U.P.; 
- GĂNESCU RAMONA, Consilier Birou Investiţii; 

 
Art.5 Consiliul Local al Municipiului Mangalia va aproba finalizarea procedurilor legale printr-o hotărâre 
ulterioară privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local public local de 
persoane prin curse regulate în Municipiul Mangalia pentru traseul Mangalia – Local către ofertantul declarat 
câştigător. 
 
Art.6 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Mangalia, cu sprijinul aparatuluI de specialitate, să ducă la 
îndeplinire obiectul prezentului proiect de hotărâre. 
 
Art.7 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezentul proiect de hotărâre membrilor 
Consiliului Local Mangalia în vederea dezbaterii, aprobării și adoptării unei hotărâri în cadrul ședinței 
_____________ din data de ______________ şi îl va afișa în locuri publice pentru a fi cunoscut de către cetățenii 
Municipiului Mangalia. 
 
 

PRIMAR, 
CRISTIAN RADU 

 
 

                                                                                                                                       Avizat, 
Secretar General  Municipiu, 

Ciocănel Andreea  


