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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 
                                                                                                             
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea tarifelor de călătorie și a contractului - cadru de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de transport persoane aplicabile Programului Județean de Transport 

Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014 – 2019, prelungit 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.10721 din 18 august 2020 al preşedintelui, 
avizul Comisiei juridice, apărarea ordinii publice și egalității de șanse, Raportul de specialitate 
nr.10722 din 18 august 2020 al Direcţiei juridice și administrație publică și adresa nr.1011 din 
21 iulie 2020 a Direcției Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control 
Trafic Giurgiu; 
 Văzând prevederile art.66 din O.U.G. nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, 
începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale 
nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, ale art.17 alin.(1) lit.h) și lit.m) din Legea 
nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu 
modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr.41 din 21 mai 2020 a Consiliului 
Județean Giurgiu; 
 Ținând cont de prevederile art.173 alin.(5) lit.m) şi al art.178 alin.(2) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;  
 În temeiul art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. –  Se aprobă tarifele de călătorie aplicabile Programului Județean de Transport 

Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014 – 2019, prelungit, conform Anexei nr.1 la 
prezenta hotărâre. 

Art.2. –  Se aprobă contractul - cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
transport persoane aplicabil Programului Județean de Transport Persoane prin curse regulate, 
pentru perioada 2014 – 2019, prelungit, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Judeţene de Transport, 
Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu în vederea punerii în aplicare. 

 
 
 
                  PREŞEDINTE,                              CONTRASEMNEAZĂ, 
         Marian Mina                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                                                                                                  Nina Carmen Crișu 
 
 
 
Giurgiu, 28 august 2020  
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