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H O T Ă R Â R E  

pentru aprobarea documentației specifice de atribuire privind delegarea 
gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse 
regulate în aria teritorială de competență a Municipiului Medgidia 

 
 
 
 
 Consiliul Local al municipiului Medgidia, cu sediul în municipiul Medgidia, 
strada Decebal, nr. 35, judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință ordinară 
convocată în data de 28 februarie 2022, 
 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 33/17.02.2022 și inițiativa exprimată în referatul 
de aprobare al primarului municipiului Medgidia nr. 4980/16.02.2022; 

- raportul de specialitate al Serviciului monitorizare servicii publice, 
înregistrat sub nr. 1895/18.01.2022;     

- raportul de specialitate al Biroului achiziții publice, înregistrat sub nr. 
5055/16.02.2022; 

- raportul de specialitate al Biroului juridic, înregistrat sub nr. 
5219/17.02.2022; 

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4298/09.02.2022, al 
compartimentului relații publice și presă; 

- prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport persoane în unitățile 
administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului comun 131/1401/2019 al A.N.R.S.C. şi A.N.A.P.  
privind documentele standard şi contractul-cadru care vor fi utilizate în 
cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport 
de persoane în unităţile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, 
troleibuze şi/sau tramvaie;  

- 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 şi 
ale altor acte normative din domeniul transporturilor; 



- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile 
rutiere; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind 
achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 41 din Legea nr. 24/2004 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative(r2); Avizul Comisiei pentru 
probleme de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea 
domeniului public și privat al municipiului, servicii, comerț și 
agricultură(Comisia A) și cel al Comisiei pentru probleme de administrație 
publică locală, juridică și de disciplină, respectarea drepturilor și libertăților 
cetățenilor(Comisia C); 

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5250/17.02.2022, al 
compartimentului relații publice și presă, referitor la îndeplinirea cerințelor 
Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. d) coroborate cu cele 
ale alin. (7) lit. n), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, 
aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
Art. 1 – Se aprobă documentația specifică de atribuire privind delegarea 

gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în aria 
teritorială de competență a Municipiului Medgidia, pentru perioada 2022 – 2028, 
astfel: 

a) Se aprobă „Studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea 
soluțiilor optime de delegare a serviciului public de transport local de 
persoane prin curse regulate în municipiul Medgidia și documentația de 
atribuire”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

b) Se aprobă „Regulamentul privind efectuarea serviciului de transport public 
local de persoane prin curse regulate în municipiul Medgidia, pentru 
perioada 2022 – 2028”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

c) Se aprobă „Caietul de sarcini al serviciului de transport public local de 
persoane prin curse regulate în municipiul Medgidia, pentru perioada 2022 
– 2028”, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

d) Se aprobă „Formularele nr. 1 – 16, utilizate în atribuirea serviciului de 
transport public local de călători, conform legislației de specialitate în 
domeniul achizițiilor publice”, conform Anexei nr. 4 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

e) Se aprobă „Programul de circulație al mijloacelor de transport public local 
de călători în municipiul Medgidia, valabil de la data de _________”, 
conform Anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

f) Se aprobă „Criteriile de calificare și selecție a ofertelor”, conform Anexei 
nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



g) Se aprobă „Factorii de evaluare a ofertelor, utilizați în aplicarea criteriului 
de atribuire”, conform Anexei nr. 7 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

h) Se aprobă „Criteriul de atribuire a contractului de delegare”, conform 
Anexei nr. 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

i) Se aprobă draftul „Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice 
de transport persoane în aria teritorială de competență a Municipiului 
Medgidia”, conform Anexei nr. 9 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

j) Se aprobă „Valoarea estimată a contractului de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a 
Municipiului Medgidia”, în sumă de 23.387.828,76 lei fără TVA, conform 
Anexei nr. 10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

k) Se aprobă „Caietul de sarcini privind atribuirea contractului de delegare a 
gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse regulate în aria 
teritorială de competență a Municipiului Medgidia”, conform Anexei nr. 11 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

l) Se aprobă „Instrucțiunile către ofertanți”, conform Anexei nr. 12 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul 

municipiului Medgidia, cu sprijinul aparatului de specialitate. 
 
Art. 3 – Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului 

Județului Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului 
Medgidia, Serviciului monitorizare servicii publice, Biroului juridic, Biroului achiziții 
publice și Direcției economice, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și 
compartimentului informatică pentru a fi adus la cunoștință publică prin publicarea in 
Monitorul Oficial Local. 

 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 17 voturi pentru și 2 abțineri (domnii 
consilieri locali Moșescu Bogdan – Marian și Lupu Ionuț) din totalul de 19 consilieri prezenţi la ședință 

și 19 consilieri în funcție. 

 
           Red. în 9 ex. Dif: 1 ex. Instituția Prefectului – Județul Constanța; 1 ex. dosar ședință; 1 ex. 

dosar hotărâri, 1 ex. primar, 1 ex. Serviciul monitorizare servicii publice, 1 ex. Biroul juridic, 1 ex. 
Biroul achiziții publice, 1 ex. Direcția economică, 1 ex. Compartiment Informatică.  

 
NR. 31                                                                            MEDGIDIA, 28 februarie 2022 
 
  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 
 

 ……………………… 
Daniela  DANIEL 

 
 
 

Contrasemnează: 
SECRETAR GENERAL, 

 

 ……………………… 
Melania  SOLOMON 

 


