
JUDEŢUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL  

Al COMUNEI 
HIDIŞELU DE SUS  

România,  jud. Bihor, nr.328 

Tel.0259/335855; Fax:0259/335855 

www.primaria-hidiseludesus.ro 

hidiseludesus@cjbihor.ro 

 

1 

 
H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalitatii de atribuire a 
contractului de delegare, a proiectului contractului de delegare, a tarifelor de 
transport, avizarea Regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea 
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe traseul 

Oradea-Sântelec 
 

Avand in vedere: 

           - Referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Hidiselu de Sus; 

- Raportul de specialitate cu nr.____/______.2020 intocmit catre secretarul 

general al unitatii administrativ-teritoriale; 

- Avizul comisiei de specialitate a consiliului local; 

- Avizul Consiliului Concurenței cu nr. _____/________; 

Tinand cont de prevederile: 

- Regulamentului (CE) Parlamentului European și Consiliului nr. 1370/2007; 

- Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, modificată 

şi completată; 

- Legii nr. 92/2007 privind  serviciile publice de transport persoane în unităţile 

administrativ-teritoriale; 

- Ordinului nr. 972/2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru 

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

transport public local; 

 In temeiul prevederilor art. 89, art. 129 alin.(2) litera d), alin.(7) litera n), art. 

139 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDISELU DE SUS 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1. Se aprobă studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii 

serviciului  de transport public local prin curse regulate pentru traseul Oradea-

Sântelec, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă delegarea serviciului  de transport public local prin curse 

regulate pentru traseul Oradea-Sântelec în modalitatea gestiunii directe, prin atribuire 

directă către Oradea Transport Local SA, în condițiile art. 5 alin. (5) din Regulamentul 

(CE) al Parlamentului Europrean și Consiliului nr. nr. 1370/2007. 
Art.3. Se aprobă atribuirea directă către Oradea Transport Local SA a 

serviciului de transport public local prin curse regulate pentru traseul Oradea-Sântelec, 

în condițiile art. 5 alin. (5) din Regulamentul (CE) al Parlamentului European  și 

Consiliului nr. 1370/2007, în baza contractului de delegare prevăzut la articolul 4 din 

prezenta hotărâre. 
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Art.4. Se aprobă contractul de delegare de gestiune al serviciului de transport 

public local prin curse regulate pentru traseul Oradea-Sântelec, care va sta la baza 

atribuirii directe, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă  Caietul de sarcini al serviciului de transport public local prin 

curse regulate pentru traseul Oradea-Sântelec, conform Anexei nr. 3 la prezenta 

hotărâre. 

Art.6. Se aprobă Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public 

local prin curse regulate pentru traseul Oradea-Sântelec, conform Anexei nr. 4 la 

prezenta hotărâre. 

Art.7. Se aprobă tarifele de transport prevăzute în Anexa nr. 5 la prezenta 

hotărâre. 

Art.8. Se aprobă mandatarea A.D.I. Transregio de a încredința gestiunea 

serviciului de transport public prin curse regulate pentru traseul Oradea-Sântelec către 

Oradea Transport Local SA, în modalitatea și cu respectarea documentației prevăzute 

la articolele 2-6 din prezenta hotărâre. 

Art.9. Se aprobă mandatarea primarului comunei Hidișelul de Sus  pentru a 

semna în numele și pe seama comunei Hidișelul de Sus contractul de delegare de 

gestiune al serviciului de transport public local  prin curse regulate pentru traseul 

Oradea-Sântelec. 

Art.10. Anexele nr. 1-5 indicate in prezenta hotarare fac parte integrantă din 

aceasta. 

Art.11.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Hidișelul de Sus. 

Art.12. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Institutia Prefectului - Județul Bihor;  

- Primarului comunei Hidișelul de Sus; 

- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio; 

- Oradea Transport Local SA 

- La dosar 

 
 

        INITIATOR                 AVIZAT LEGALITATEA 
           PRIMAR                                                        p. SECRETAR 

        Adrian Petroi                                                             Emanuel Dringo  
 

 

 

 

 

 

 


