
KUMANIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 

privind: aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate şi a Caietului de sarcini al 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art. 
178 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 8195 din 18 iunie 2020 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul de specialitate nr. 10338 din 06 august 2020 al Direcţiei Tehnice şi 

Administrarea Patrimoniului privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi a Caietului de 
sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate; 

- prevederile art. 17 alin. (1) lit. 1) şi art. 20 alin. (7) din Legea nr. 92/2007 a 
serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu 
modificările şi completările u1terioare~ 

- prevederile art. 42 din Anexa nr. 1 şi pct. 2 din Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului 
transportului nr. 972/2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea 
transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public 
local; 

- prevederile art. 29 alin. (10) lit. a) şi b) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 5112006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 66 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind 
reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Co V-2, pentru 
prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fise al, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative; 

- prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată; 

- avizele Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru 
activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învă.ţământ, sănătate, cultură, culte, 
sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială şi Comisiei pentru administraţia publică 
locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetă.ţenilor; 

F-5.5-03,ed.l, rev.O 
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