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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 
 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii nr.174 din 23 august 2022 privind aprobarea atribuirii în gestiune 

delegată a serviciului de transport public local de transport persoane pentru traseul județean cod 

020, Giurgiu – Ghimpați – Mihăilești, în cadrul Programului Județean de Transport Persoane 

prin curse regulate, pentru perioada 2014 – 2019, prelungit până la 31 decembrie 2022 și 

eliberarea licenței de traseu 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

întrunit în ședință ordinară, 

 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.17325 din 31 august 2022 al președintelui;  

- raportul de specialitate nr.17331 din 31 august 2022 al Serviciului Juridic – contencios și 

contracte; 

- avizul nr.114/13.09.2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- Hotărârea nr.14 din 15 iulie 2016 privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciilor de 

transport public local în cadrul Programului Județean de Transport Persoane prin curse regulate, 

pentru perioada 2014 – 2019 și eliberarea licențelor de traseu; 

- Hotărârea nr.88 din 28 august 2020 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; 

- Hotărârea nr.174 din 23 august 2022 privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului 

de transport public local de transport persoane pentru traseul județean cod 020, Giurgiu – Ghimpați 

– Mihăilești, în cadrul Programului Județean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru 

perioada 2014 – 2019, prelungit până la 31 decembrie 2022 și eliberarea licenței de traseu; 

- refuzul S.C. MOTOTOLEA COM SERV SNC exprimat prin adresa nr. 43 din 30 august 2022; 

- Adresa nr. 2098 din 31 august 2022 a Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor 

Județene și Control Trafic Giurgiu; 

- Adresa nr. 294 din 31 august 2022 a S.C. LIBER TRANS COM S.R.L.; 

- prevederile art. 17 alin. (1) lit. h), j1), j2) și m), art.21, alin. (1) lit. b) din Legea nr. 92/2007 a 

serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.173 alin.(5) lit.m), art.182 alin.(1) și alin. (4) raportat la art. 139 alin. (1), art. 197, 

alin. (1), (3) – (5), art. 199 alin. (1) – (2) și art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   

- prevederile art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative; 

 

 În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. I. Se modifică art.2 din Hotărârea nr.174 din 23 august 2022 privind aprobarea 

atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public local de transport persoane pentru 

traseul județean cod 020, Giurgiu – Ghimpați – Mihăilești, în cadrul Programului Județean de 

Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014 – 2019, prelungit până la 31 
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decembrie 2022 și eliberarea licenței de traseu în sensul înlocuirii operatorului de transport 

MOTOTOLEA COM SERV SNC cu operatorul de transport S.C. LIBER TRANS COM S.R.L. 

 

Art. II. Se modifică art.3 din Hotărârea nr.174 din 23 august 2022 privind aprobarea 

atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public local de transport persoane pentru 

traseul județean cod 020, Giurgiu – Ghimpați – Mihăilești, în cadrul Programului Județean de 

Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014 – 2019, prelungit până la 31 

decembrie 2022 și eliberarea licenței de traseu în sensul înlocuirii tarifului de călătorie pentru 

traseul cod 020 de 11,50 lei cu tariful de călătorie pentru traseul cod 020 de 15,00 lei. 

 

Art. III. Se modifică art.4 din Hotărârea nr.174 din 23 august 2022 privind aprobarea 

atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public local de transport persoane pentru 

traseul județean cod 020, Giurgiu – Ghimpați – Mihăilești, în cadrul Programului Județean de 

Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014 – 2019, prelungit până la 31 

decembrie 2022 și eliberarea licenței de traseu se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art.4. Poziția 12 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.14 din 15 iulie 

2016 se modifică în sensul înlocuirii S.C. MILLENIUM TRANS IMPEX S.R.L. cu S.C. LIBER 

TRANS COM S.R.L.”. 

 

Art. IV. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.174 din 23 august 2022 rămân neschimbate. 

 

Art. V. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Serviciului Juridic-contencios și contracte și Direcției Județene 

de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu pentru ducere la 

îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,  

Dumitru Beianu 

      CONTRASEMNEAZĂ, 

             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

     Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giurgiu, 20 septembrie 2022 

Nr.207 
Adoptată cu 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 


