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HOTARARE  nr. 59 / 2021 
privind infiintarea Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu 
autobuze în Municipiul Curtea de Argeș, precum și pentru aprobarea Regulamentului de organizare  

și funcționare al serviciului, a indicatorilor de performanță, a Caietului de sarcini, a Studiului de 
oportunitate si pentru aprobarea modalitatii de gestiune 

 
 

Consiliul local al Municipiului Curtea de Arges; 
Avand in vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 10394/22.03.2021; 
-Raportul de specialitate nr. 10421/22.03.2021; 
-Prevederile art. 1 alin. (2) lit. h,  art. 22 alin (4), din Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilități 

publice,republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
-Dispozitiile art.1 alin. (1) alin. (2), alin. (3), art. 21 alin. 3 din Legea 92/2007 a serviciilor publice de 

transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale. 
-Legea nr. 52/2003 privind transparența  decizională în administrația publica. 
-Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind 

serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 
1107/70 ale Consiliului; 

-Ordinul Preşedintelui ANRSC. nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea 

transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local; 

-Avizul Comisiei de comert și servicii publice; 
-In temeiul art. 129 alin. 4 lit. d si alin. 7 lit. n coroborat cu prevederile art. 139 alin. 1 teza a doua din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
 

HOTARASTE 
 
Art.1. Se aprobă infiintarea Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate 

cu autobuze în Municipiul Curtea de Argeș. 
Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze în Municipiul Curtea de Argeș conform Anexei nr. 1. 
Art.3. Se aprobă indicatorii de performanță ai Serviciului de transport public local de persoane prin curse 

regulate efectuate cu autobuze în Municipiul Curtea de Argeș, conform Anexei 1 la regulamentului de organizare și 
funcționare al serviciului. 

Art. 4. Se aproba Caietul de sarcini al Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate 
efectuate cu autobuze în Municipiul Curtea de Argeș conform Anexei nr. 2. 

Art. 5. Se aproba Studiul de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiei optime de gestiune a  
Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze în Municipiul Curtea de 
Argeș conform Anexei nr. 3. 

Art. 6. Se aproba ca modalitate de gestiune a Serviciului de transport public local de persoane prin curse 
regulate efectuate cu autobuze în Municipiul Curtea de Argeș: gestiunea delegata. 
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