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MINUTA, 
DEZBATERII PUBLICE DIN 25 OCTOMBRIE 2019 

La Prolectul de Hotrre privind "Aprobarea Regulainentului pentru efectuarea 
Serviciului de transport public local pe raza Municipiului Tecuci i a Caietului de 
sarcini al Sërviciului detransport public local prin curse regulate." 

in baza prevederilor Legii nr.52/2003 privind transprena decizionalA In administratia publicä, 
U A T Municipiul Tecuci a organizat Vineri, 25 10 2019, ora i4.00 la Sediul Primàriei Municipiului 
Tecuci, In Sala de edinte, dezbaterea publicA a proiectului de hotärâre privind:"Aprobarea 
Regulamentului pentru efeëtuarea Serviciulni de transport public local pe raza Municipiului Tecuci i 
a Caietului de sarcini al Ser'viciului de transport public local prin curse regulate". 

Proiectul de hotärâre a fost publicat pentru consultare pe site —ul oficial a! institutiei la adresa 
www.primariatecuci.ro , In data de 09.10.2019. 

Initiatorul Proiectului de hotärâre - Primarul Municipiului Tecuci. 
La proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pâna la data de 21.10.2019, s-a Inregistrat 

o recomandare scrisä, Inregistratä la Primäria Municipiului Tecuci, sub nr.60359/18.10.2019. 
In vederea participarii la dezbaterea publicA s-au trimis 52 de invitatii persoanelor juridice, 

persoanelor fizice, domnilor cônsilieri locali. 
• 	La dezbatereapublicA participA initiatorul proiectului de hotArãre si un numAr de aproximativ 25 

persoane. 
• 	edinta este deschisà de cätre initiatorul proiectului de hotärãre care prezintA adresa nr. 

60359/18.10.2019 dar si adresa nr. 198/18.10.2019, primita de cätre S.A.D.P.P. 
1.Adresa nr. 60359/18.10.2019., InregistratA la U.A.T. Tecuci, de cAtre donmul consilier Leonte 

Jonel-din partea Partidului National  Liberal, organizaia Tecuci. 
Domnul Primar dä citire adresei nr. 60359/18.10.2019 -"Având In vedere dezbaterea publica din 

25.10.20 19 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului, solicit prin prezenta ca In cele 
douà documente supuse dezbaterii publice (Regulamentul si Caietul de sarcini) sa fie introdusä aplicarea 
prevederilor din Legea nr.92/2007 actua!izatä cu completärile si modificàrile ulterioare - la art. 1, alin4, lit. c; 
art.l, alin 4, lit f si h; art.2 alini si 2; art.17, alini, lit 1 i 0; art.19, lit.c; art.19.1 din Legea nr.328/2018 
pentru acordarea de gratuitai pe mijloacele de transport In comun unor categorii de persoane precum elevi, 
pensionari,veterani de ràzboi, persoane Cu dizabilitäti (Legea nr. 448/2006). Propun ca acordarea acestor 
facilitati sä fie specificata In Regulameñt i Caietul de Sarcini al serviciului supus dezbaterii In data de 
25.10.2019, reglementarea acestora stabilindu-se printr-un Regulament special de acordare si apoi aprobat 
prin HotArre de Consiliul Local. Acordarea acestor facilitAti sà se aplice Incepãnd cu 01.01.2020 si sä fie 
cuprinse In Bugetul de venituri si cheltuieli al U.A.T. Tecuci pe anul 2020". 

Domnul Primar - "Concluzia: dl.Leonte propune ca In acest Regulament sà fie trecute facilitàti 
pentru transportul unor categorii de persoane cum sunt elevii, pensionari, veterath de räzboi, persoane cu 
dizabilitãti." 

De asemenea domnul Primar prezintã si adresa nr.198/18.10.2019, primita de cätre S.A.D.P.P. 
"Studiul de oportunitate si celelalte documente anexe nu sunt elaborate pe bare legale actualizate la 

prevederile In vigoare jar studiul este mai mult o concluzie cä este necesarä delegarea serviciului de 
transport public local pe anumite trasee de transport public propuse, thra o justificare si argumentare tehnicà, 



socio-economicà, instituiiona1, de mediu. In acesic conditii, sludiul nu poate li considerat ca i document 
suporl In Juarea unci decizii informale i fundamenlate asupra dclegrii serviciului public de transport local, 
niuiie aspecte flu sunt abordatc dcsi suni lbartc importante in cadrul serviciului de transport public local 
(spre exemplu protecjia categoriilor defavorizate). 

Nu este clar dacà e vorba de un contract de delegare sau de mai multe - In cadrul proiectului de 
hotârãre Ia art.2 se men1ioneaz "...In vederea atribuirii contractelor de delegare..." La fel, studiul de 
oportunitate este Intocrnit In vederea atrihuirii contractelor de delegare a serviciului de transport public local 
prin curse regulate. Nu reiese care este inlenlia: de a atribui mai rnulte contracte de delegare a serviciului de 
transport public local de cälätori prin curse regulate? In cadrul Regulamentului apare cä prevederile acestuia 
se aplicä mai multor categorii de transport public local mire care i punctele de la b la e. Aceste servicii de 
transport public local nu mai fac obiectul legii nr.92/2007 ca urmare a modificärii din decembrie 2018. 

Se mentioneazA o bazA legala abrogatà, respectiv Ordonan;a nr. 109/2005 privind transporturile 
rutiere aprobatà cu modificàri prin Legea nr.1 02/2006 care a fost in vigoare pdnA In 2011, find Inlocuità cu 
Ordonana de urgenà nr.27/201 1. 

Ordinul nr76 111999 privind desemnare& pregatirea i atestarea proksionalà a persoanelor care 
conduc permanent Si efectiv activitãp de transport nitier a fost In vigoare de la 28 ianuarie 2000 pânã la 
03 decembrie 2015, find abrogat prin Ordin 1214/2015. 

In studiul de oportunitate sunt invocate o serie de atributii ale consiliilor locale pe baza 
prevederilor art. 17, aIm. I din Legea 92/2007, dar aeeste prevederi nu mai sunt actuale, legea find 
modificatA radical in decembrie 2018 dar §i Ia nivelul anului 2019. Nicãieri In forma actualä a legii nu mai 
apare tennnul de "concesionare". Mai mult In cadrul studiului de oportunitate, se mentioneazà  art.2 I al 
Legu 92/2007 care face referire la gestmnea directà, delegatA §i alte modahtti stabihte prin prezenta lege 
Mer4ionàm Ca ácest articôl apàrea In aceastä forma anterior modificärii aduse din decembrie 2018 prin 
Legea 328. 

In ciuda faptului cä In modelul de hothrâre de consiliu local la baza legala, In expunerea de motive 
privind aprobarea regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local pe raza municipiului 
Tecuci precum si in raportul de specialitate privind aprobarea regulamentului apare mentionata  legea 328 
din decembrie 2018 care a modificat esential  Legea 92/2007, totui, studiul de oportunitate flu este adaptat la 
prevederile legislative actuale, In vigoare. 

In aceste conditii, studiul de oportunitate ca si documentele conexe Intocmite flu pot constitui o 
bazA justificativA In vederea adoptArii unei hotrâri de consiliu local. In cadrul studiului de oportunitate, la 
durata contractului, din nou, se irivocä o prevedere care nu mai este de actualitate. Anterior legea stipula o 
duratä de 6 ani dar la momentul actual, legea conferä posibilitatea ca durata contractului sä fie pânà la 10 
ani, In cazul gestiunui delegate. 

Studiului de oportunitate Ii lipsete o fundainentare din punct de vedere a ingineriei transporturilor. 
La traseele propuse flu este prezentat demersul de bazà cArora s-a decis asupra stabilirii lor.Se 

mentioneazA doar cA s-a efectuat un studiu de cätre autoritatea administratiei publice locale urmare a unei 
analize In teren §i a consultàrii cu operatorii de transport actuali. Nu reiese CA traseele au fost realizate pe 
baza nevoilor de mobilitaté ale populaiei rezultate din Inregistrarea fluxurilor de cAlAtori si din prelucrarea 
datelor statistice referitore la populaie, numAr de angajai, elevi,distributia populaiei pe cartiere ale 
orasului. 

Nu este prezentat un modelul de contract pentru delegarea serviciului de transport public prin 
curse regulate. In cadrul acestuia sunt surprinse o serie de clauze care reglementeazA modul de prestare a 
serviciului de transport public, ob1igaii1e si drepturilor parçilor. 

Consider-am necesar ca elaborarea studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de 
transport public local de persoane prin curse regulate sA fie realizat de personal de specialitate cu o 
experienta In Intocmirea unor astfel de documentatii, cu exemple implementate la nivelul altor centre urbane 
similare si CU 0 fundamentare riguroasA a aspectelor privind operarea serviciului de transport public local din 
punct de vedere tehnic §i administrativ. 

Efectuat pe o bazA legislativA care nu mai este de actualitate, fa-rd o justificare adecvatA In cadrul 
studiului, documentatia prezentatA spre consultare publicA anterior adoptArii In §edintd de consiliu local nu 
poate fi acceptatA la aprobarea si ca subject pe ordinea de zi. In primul rand nici nu ar trebui sA intre In 
discutie analiza unei propuneri care se evidentiaza printr-o invocare repetatä a unor prevederi legale 
abrogate. Acest aspect vAdete ,,rigurozitatea" cu care a fost IntocmitA documentatia. In special cA se 
mentioneaza cA a fost IntocmitA de autoritatea publica localä, cu atát mai mult ar trebui sA se acorde 0 mai 
mare atentie asupra gree1i1or flagrante incluse... SolicitAm aadar, retragerea proiectului de la dezbaterea 



publicli, iar pmnä se va arnioniza cu 1cgisiaia in vigoarc cslc obligaloric, In regirn de urgentà, o Inlrcvcdcrc 
Inlrc UAT Tccuci i operatorii de transport." 

DI Priniar 11 ffitreaW PC dl. Cruccanu M. daca are cunotinä de acesle prevederi legale abrogate, 
dl Cruceanu M. rspunznd afirrnativ. 

DI Diaconu V - intreabA daca se intenlioneazA ca tot transportul in comun din Tecuci SA se dea Ia 
un singur operator? 

Dl Priniar - "Sc ml nhioneaza ca A lie scoase Ia licitaiic pe fiecare traseu iransportu] In comun." 
Dl Lucian Costin —"In conforniitale cu prcvcderilc legale pentru a stabili aceste trasee este nevoic 

de un studiu specializal, un studiu de trauic, sunt fine specializate care asta fac. Studiul de oportunitate 
trebuie fcut de o enhitate neutrà pentru a stabili exact cc nevoi avem." 

Donmioara Fotache V - "Studiul de opontunitate stabiIete forma de gestiune." 
Dl Lucian Costin —"Tot Regulamentul este in afara cadrului legal, eu và sun cã, dac s-ar vola 

aa ceva cci de la Prefecturà 1-ar anula. LegisJaia pe transporturi a fost sehimbatA In ultimul an de douà on 
radical, este foarte stufoasä i este destul de greu de fàcut aceastä atnibuire, dar trebuie gàsità o formula. Am 
fàcut o prezentare la anumite chestiuni sunt foarte multe inadvertente cu privire la Iegisla4ia aplicabilA la 
momentul acesta,Insä flu este nimeni vinovat, legislaia find foarte stufoasã." 

Dl Primar - "Este foarte bine cä veniti cu experiena dumneavoasträ In calitate de transportator, 
sä discutAm. Primria Tecuci flu detine  la acest moment un serviciu propriu de transport In comun, singura 
posibilitate find delegarea." 

Dl Lucian Costin —"Consider cà ar fi fost necesar ca Inainte de efectuarea unui Caiet de sarcini 
si a unui Regulament sA se facä un studiu de oportunitate pentru a se vedea numàrul de cAlätoni, un studiu de 
trafic." 

Dl Primar - "Aveti cunotinta cat ar putea costa un astfel de studiu?" 
Dl Lucian Costin -" Nu tiu, flu cunosc, dar sunt vreo douà, trei firme In România care fac aa 

ceva, Intocmesc §i toata documentatia, opinia mea este Ca, ar fi bine sä contactati una, douA firme, cereti 0 

ofertà, pentru cä este foarte stufoasA documentaia pe transportuni." 
Dl.Grosu C - " A§ dori sä facem o inventariere a tuturor celor care au aa ceva, pentru cä am 

ajuns In faza In care noi scoatem la licitatie acest serviciu. Sà facem un pas de coresponsenä cu celelalte 
localitäti, vreau sä se facä un schimb de experienä cu anumite municipii, care sunt la fel ca si noi..." 

Dl Primar - "Dumneavoasträ propunei sä facem o corespondena cu orae1e de categoria 
Tecuciului pentru a vedea cum au gndit ci delegarea acestui transport, cc au prevazut In Caietul br de 
sarcini sau In Regulamentul br." 

Acest studiu de trafic In Municipiul Tecuci nu se va face doar pe traseele pe care noi le dorim, 
studiul de trafic se face cam pe tot ce Insean -mä drum asfaltat, neasfaltat care ieagä cartiere de centrul 
orauiui sau Intre cartiere. Sä stiti cä acest studiu de trafic ne-ar putea folosi si pe viitor, partea de costuri §i 
timp este In avantajul nostru, eu a§ propune sA II facem pentru cä ne va ajuta si nu neaparat numai pentru 
transportul In comun. . 

Di Lucian Costin —"Ca modalitate de deslàurare a transportului In urmatoarea perioada avnd 
In ' edcre ceea cc prevede legisiaia la momentul acesta, apar anumite diferente In ceea cc privete partea de 
tarifare-costuri, UAT-ui scoate la licitatie un pachet de trasee sau un traseu sau o retea Intreagä de transport 
cu un nr. de km, operatórul de transport licitcazä cu un pret pe km jar preul ccl mai mic va câ.tiga, tarifarea 
pentru cAlàtori cä este lieu 2,3 lei o va stabili tot UAT —ul si vA dau un exemplu: dacA Intr-o lunà de zile un 
operator de transport efectueazA 10.000 km §i in urma preu1ui licitat pe km trebuie sä Incaseze 200 mil.  
Intr-o lunA ii Incaseazã din bilete Si abonamente conform tarifebore stabilite de UAT, Incaseazä 180 mu 
UAT.ui In urma devizelor la final de luna— diferenta de 20 mu, dacä operatorul incaseazä mai mult, 250 mu 
Intr-o lunä, va da 50 mil càtre UAT. 

Domnioara Fotache V - "Autoritatea contractantä are acces la contabilitatea transportatorului 
sA vadä dacà Intr-adevär s-a fàcut sau nu?" 

Dl Lucian Costin - ràspunde afirmativ. 
"Tocmai din acest motiv este nevoie de aceste studii, pcntru a nu se interpreta la un moment dat 

cä UAT-ul oferä prea mult uriui anumit operator, tocmai de aceea ràmân la pärerea Ca ne-am cam grabit un 
pic si trebuie sä o lum un pie cu pai mai mici, stiu. cã timpul este destul de scurt, dar sunt solutii pentru 
prelungire, si pentru mine este destul de dificil sA Ineleg atâta legis1aie, care s-a modificat In ultima 
perioadA cnorm. Färã nite specialiti In domeniul acesta si am Inteles Ca sunt câteva firmc care se OCUpã cu 
asa ceva,eu cred cä am putea sa Ii Intrebm cat ar putea sA ne coste acest pachet de regulamente pentru 
transportub in comun si toata documentaia pâna la atribuire, ca sã iasä ceva cum trebuie." 



PRIMAR 
Cãtàlin Constantii 

131 Leonte I - "Acesi lucru Sc poatc face i in forma simplihcal pc Irasec.." 
Domnisoara Folache V —"Siudiul dc tralic cstc una studiul dc mobilitate cste alla, sunt dou 

noiuni diferile. Nu poi s-J faci In forms simpli1icat, mal binc facern curn a spus domnul Costiri, sA faccm 
ceva bun de Ia Inccput decal s6 facem pelicele". 

Dl Primar - "Irni dorcsc s no interesm, s tim despre cc este vorba cu aceste studii .i s 
Incercärn A contaclm o firni, dacä esle posihil, sA vcdcm cc costuri ne-ar ajunge. 

Consider cä este un pas de niaturitate din parica tuturor c6 nc-am Intãlnit astäzi §i am discutat 
lucruri pentru interesul Tecuciului cu propun sà analuizàm, sA tinem cont de ccea cc s-a propus, s5 no 
faceni mai bine temele i sA IncercAm in cel mai scurt limp sà venirn CU 0 alth solutie pentru a vedea in cc 
directie o apuCám. Problema se pune c6 am ajuns Ia un punct comun de a gsi solutii bune, pentru un 
contract bun. 

Dl Diaconu V -"Ccl mai important este sà se facA etapizat, flu se vor putea implementa toate 
soluiile, probabil In bugetul pentru anul viitor se pot prinde." 

Avnd In vedere Ca flu mai sunt alte puncte de vedere, dezbaterea publica de astäzi privind 
"Aprobarea Regulanientului pentru efectuarea Serviciului de transport public local pe raza 
Municipiului Tecuci i a Caietnlui de sarcini al Serviciului de transport public local prin curse 
regulate", se considerä IncheiatA. 
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