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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de 

atribuire a contractului de delegare, a  contractului de delegare, a regulamentului 

și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate la nivelul comunei Hidișelul de Sus 

 

 

 Situatia aparuta in comuna Hidiselu de Sus, ruta Oradea-Santelec, generata de 

faptul ca acest traseu a fost abandonat de operatorul de transport judetean si de 

inexistenta unui serviciu de transport public local a determinat aderarea comunei la 

A.D.I. Transregio. 

 In acest scop au fost adoptate de catre consiliul local 3 hotarari anterioare, dupa 

cum urmeaza: 

- H.C.L. nr. 84/2019 privind aderarea comunei Hidiselu de Sus la Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară Transregio. 

- H.C.L. nr. 23/2020 privind aprobarea unor masuri privind aderarea comunei 

Hidiselu de Sus la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio. 

- H.C.L. nr. 24/2020 privind aprobarea Statutului si a Actului constitutiv 

aferente Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio. 

Ulterior acestora, a fost adoptata H.C.L. nr. 57/2020 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 urmand ca serviciul de transport local sa fie prestat 

din luna septembrie 2020. 

Luand in considerare faptul ca traseul Oradea-Sumugiu este asigurat de un 

operator desemnat de Consiliul Judetean Bihor, in baza unei proceduri selective, 

printr-un contract de delegare ce expira la data de 31.12.2021, se impune extinderea 

serviciului de transport public local si pe aceasta ruta, acoperind astfel intrega comuna. 

Mentionez ca documentatia aferenta proiectului se transmite Consiliului 

Concurentei, iar daca in urma avizului acestei institutii vor fi necesare modificari ale 

proiectului de hotarare, se pot formula amendamente in acest sens.  

In sfarsit, in temeiul O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, supun consiliului local spre dezbatere si 

aprobare prezentul proiect de hotarare. 

 

 

PRIMAR, 

Adrian Petroi 

 


