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privind aprobarea modalităţii de subvenţionare ale serviciilor publice de transport persoane 
În aria teritorială de competenţă a comunei Ştefăneştii de Jos 

Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov: 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului Comunei Ştefăneştii de Jos; 
- Raportul de specialitate al administratorului public; 
- Referatul compartimentului de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară; 
- Studiul de oportunitate privind delegarea de gestiune a serviciului de transport 

public local pe raza comunei Ştefăneştii de Jos, cu anexele sale; 
Precum şi în conformitate cu prevederile: 

Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările ş1 
completările ulterioare; 

- art. 22 şi art. 28 alin. (2) lit. a, alin. (22) pct. 6 din Legea nr. 51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările ş1 
completările ulterioare 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ş1 
completările ulterioare; 

- Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare 
a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului; 

- 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; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 97 /1999 privind garantarea fumizării de servicii 
publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile 
navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 14 7 /2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul 
intern cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al comunei Ştefăneştii de Jos 
nr. 6/26.01.2017 prin care a fost aprobată înfiinţarea unei societăţi comerciale cu 
răspundere limitată cu asociat unic comuna Ştefăneştii de Jos sub denumirea de 
S.C. GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI S.R.L, precum şi Hotărârea nr. 16/02.03.2020 
adoptată de Consiliului Local al comunei Ştefăneştii de Jos privind aprobarea 
modalităţii de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria 
teritorială de competenţă a comunei Ştefăneştii de Jos, a documentaţiei în vederea 
atribuirii şi atribuirea prestării serviciilor; 



În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) şi ale art. 196 
alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1 Se aprobă subvenţionarea, din bugetul local al comunei Ştefăneştii de 

Jos, în proporţie de 100% a serviciului de transport public local pe raza comunei 

Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, bazat pe calculul de cost per kilometru prevăzut în 

studiul de oportunitate pentru delegarea de gestiune a serviciului de transport public 

local pe raza comunei Ştefăneştii de Jos, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Ştefăneştii de Jos nr. 16/02.03.2020. 

Art. 2 Primarul comunei Ştefăneştii de Jos, pnn intermediul aparatului de 

specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3 Secretarul general al comunei, va aduce la cunoştinţa publică prezenta 

hotărâre. 

STE 
' 

Ionel Robert 
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privind aprobarea modalităţii de subvenţionare ale serviciilor publice de transport persoane 

în aria teritorială de competenţă a comunei Ştefăneştii de Jos 

Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov: 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului Comunei Ştefăneştii de Jos; 
- Raportul de specialitate al administratorului public; 
- Referatul compartimentului de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară; 
- Studiul de oportunitate privind delegarea de gestiune a serviciului de transport 

public local pe raza comunei Ştefăneştii de Jos, cu anexele sale; 
Precum şi în conformitate cu prevederile: 

Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările ş1 

completările ulterioare; 
- art. 22 şi art. 28 alin. (2) lit. a, alin. (22

) pct. 6 din Legea nr. 51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările ş1 

completările ulterioare 
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ş1 

completările ulterioare; 
- Regulamentului (CE) nr. 13 70/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare 
a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului; 

- 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; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii 
publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transpo1i pe căile 

navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 14 7 /2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul 

inte111 cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii educaţiei naţionale nr. 1/201 I, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al comunei Ştefăneştii de Jos 
nr. 6/26.01.2017 prin care a fost aprobată înfiinţarea unei societăţi comerciale cu 
răspundere limitată cu asociat unic comuna Ştefăneştii de Jos sub denumirea de 
S.C. GOSPODĂRIE ŞTEFĂNEŞTI S.R.L, precum şi Hotărârea nr. 16/02.03.2020 
adoptată de Consiliului Local al comunei Ştefăneştii de Jos privind aprobarea 
modalităţii de delegare a gestiunii serviciilor publice de transpo1i persoane în aria 
teritorială de competenţă a comunei Ştefăneştii de Jos, a documentaţiei în vederea 
atribuirii şi atribuirea prestării serviciilor; 



În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) şi ale ait 196 
alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1 Se aprobă subvenţionarea, din bugetul local al comunei Ştefăneştii de 

Jos, în proporţie de 100% a serviciului de transport public local pe raza comunei 

Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, bazat pe calculul de cost per kilometru prevăzut în 

studiul de oportunitate pentru delegarea de gestiune a serviciului de transport public 

local pe raza comunei Ştefăneştii de Jos, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Ştefăneştii de Jos nr. 16/02.03.2020. 

Art. 2 Primarul comunei Ştefăneştii de Jos, prm intermediul aparatului de 

specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3 Secretarul general al comunei, va aduce la cunoştinţa publică prezenta 

hotărâre. 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
SECRET AR GENERAL AL COMUNEI 

GAFTON Corina Andreea 

Consilieri prezenţi:__ la şedinţa extraordinară din data de 17.08.2020. 
Cu un număr de __ voturi "pentru" din 12 consilieri în funcţie. 
Cu un număr de __ voturi "împotrivă" din 12 consilieri în funcţie. 
Cu un număr de "abţineri" din 12 consilieri în funcţie. 
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Avand m vedere: J{ 
• Faptul că serviciul public de transport local de persoane este un e~v~f:_-· de u 1 Mte·p··· · '· w 

ce influenţează direct calitatea vieţii unei colectivităţi locale .: ... s -~ . --
fundamental de mobilitate al oricărui cetăţean. Din aceste considerente, serviciul public de 
transport persoane din Comuna Ştefăneştii de Jos se încadrează în categoria serviciilor de 
interes economic general; 

• Necesitatea înfiinţării transportului public pe raza comunei Ştefăneştii de Jos a fost 
fundamentată în cadrul unui studiu de oportunitate realizat de o firmă specializată. Autoritatea 
publică locală urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor de locuire şi desfăşurare a activităţilor 
profesionale, sociale la nivelul comunei. Interesul crescut al autorităţii publice locale din 
Comuna Ştefăneştii de Jos pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuire a cetăţenilor localităţii 
şi pentru un mediu curat este reprezentat de iniţiativa posibilităţii introducerii transportului 
public de călători gratuit cu autovehicule electrice; 

• În conformitate cu prevederile art. 8, alin. 1, din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale au competenţă 
exclusivă, în condiţiile legii , în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi 
funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, 
modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a 
unităţilor administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilităţi publice. 

• Potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale sunt libere să hotărască asupra 
modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice aflate sub responsabilitatea lor. 
Autorităţile administraţiei publice au posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile de 
utilităţi publice în baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a încredinţa gestiunea 
acestora, respectiv toate ori numai o paiie din competenţele şi responsabilităţile proprii privind 
furnizarea/prestarea unui serviciu de utilităţi publice ori a uneia sau mai multor activităţi din 
sfera respectivului serviciu de utilităţi publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii; 

• Faptul că prin încheierea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport 
persoane în aria teritorială de competenţă a UAT Ştefăneştii de Jos se vor asigura condiţiile 
de funcţionare eficientă a serviciului public de transport persoane la nivelul Comunei 
Ştefăneştii de Jos prin asigurarea satisfacerii nevoilor de mobilitate ale populaţiei la nivelul 
colectivităţii; 

• Faptul că înfiinţarea şi dezvoltarea ulterioară a serviciului de transport public local la nivelul 
localităţii (fapt pus în opera direct prin atribuirea directă a gestiunii serviciului către operatorul 
a cărui politică strategică este construită pe baza nevoilor de mobilitate surprinse de autoritatea 
publică locală) ca urmare a identificării principalelor probleme de mobilitate, de satisfacere a 
nevoilor de deplasarea populaţiei dar şi de nevoia de reducere a poluării fonice şi a aerului, va 
permite în timp creşterea performanţei serviciului de transport, îmbunătăţirea calităţii vieţii 
populaţiei; 

• Existenţa posibilităţilor de care dispune bugetul local al comunei pentru subvenţionarea 
transportului public local; 

• Faptul că pentru implementarea sistemului şi serviciului de transport public la nivelul comunei 
Ştefăneştii de Jos este necesară şi obligatorie încheierea unui contract de delegare a serviciului 
către un operator de transport public, cu respectarea normelor legale aflate în vigoare şi a 
directivelor europene. Astfel, se crează condiţiile optime pentru dezvoltarea unui serviciu de 
transport care să faciliteze deplasările la locul de muncă şi care să îmbunătăţească 

interconectările dintre rute, atât cele interne cât şi cele externe, frecvenţele de deservire · mai 
ales în timpul orelor de vârf şi care să deservească fluxul dintre staţiile de transpo1i public în 
comun, pe reţeaua rutieră a localităţii ; 

În baza prevederilor din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, iniţiez spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al comunei Ştefăneştii de Jos 
proiectul de hotărâre privind aprobarea modalităţii de subvenţionare ale serviciilor publice de 
transport persoane în ari terit ria de competenţă a comunei Ştefăneştii de Jos. 
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elaborare a studiului de oportunitate privind înfiinţarea serviciului de transport public 
local, Comuna Ştefăneştii de Jos şi Studiu de oportunitate privind delegarea de 
gestiune a serviciului de transport public local pe raza UAT comuna Ştefăneştii de Jos, 
vă face cunoscute următoarele: 

• La nivelul anului 2019 a fost realizat studiul privind analiza oportunităţii 
înfiinţării serviciului de transport public la nivelul comunei Ştefăneştii de Jos. 
Analiza s-a fundamentat pe necesităţile de mobilitate ale cetăţenilor comunei, 
având în vedere instituţiile de interes general de pe raza comunei pentru 
amplasarea staţiilor şi stabilirea traseelor, precum şi stabilirea numărului de 
mijloace de transport public necesar şi capacitatea acestora, ţinând seama de 
planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare 
economico-sociale a comunei şi cerinţele de transport public local, evoluţia 
acestora. 

• Introducerea transportului public constituie o premisă pentru creşterea 

competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor 
locale şi regionale prin sprjinirea mediului de afaceri, a condiţiilor 

infrastructurale şi a serviciilor care să asigure o dezvoltare sustenabilă a zonei. 
• Calculele efectuate în studiul de oportunitate privind înfiinţarea serviciului de 

transport public local au relevat ca ele mai multe călătorii se preconizează că se 
vor face către şi dinspre zona Stefăneştii de Jos - Centru". Aproape la fel de 
relevant va fi fluxul generat / absorbit de zonele "Ştefăneştii de Sus - Nord
V est" şi "Creţuleasca". În aceste circumstanţe reţeaua de transport va trebui să 
se axeze pe trasee realizate pe mai multe trepte (trasee dublate pe unele străzi 
care să acopere o suprafaţă cât mai mare) în centrul localităţii cu trecerea spre 
nord-est, respectiv nord-vest, dar şi legătura cu zona industrială din sud. Pentru 
prima fază a introducerii deservirii prin linii locale de transport sunt de asigurat 
două trasee: traseele trebuie să formeze o transversală pe cele 2 drumuri judeţene 
şi în acelaşi timp să deservească cele mai populate unităţi urbanistice (trasee 
radial-circulare), a căror lungime este dictată de limitările rezultate din 
infrastructura stradală. 

Traseul I face legătura între localităţile aparţinătoare Creţuleasca şi Ştefăneştii de Sus, 
cu tranzitarea centrului comunei Ştefăneştii de Jos, şi are o lungime de 7,9 km. 

Traseul 2 face legătura între zona de nord-vest din Stefăneştii de Sus cu zona industrială 
din sudul comunei Stefăneştii de Jos şi cu cartierul Cosmopolis, cu tranzitarea centrului 
acesteia şi a zonei comerciale din vest, şi are o lungime de 12,6 km. 

• Ulterior studiului de oportunitate pentru înfiinţarea serviciului de transport 
public local, Comuna Ştefăneştii de Jos a fost realizat Studiul de oportunitate 
privind delegarea de gestiune a serviciului de transport public local pe raza 
UAT comuna Ştefaneştii de Jos care a a fundamentat oportunitatea privind 
delegarea de gestiune a serviciului de transport public local pe raza UA T 
Comuna Ştefăneştii de Jos, analizând pe baza elementelor legale, administrative, 
organizatorice, ecoomico-financiare, sociale şi de mediu varianta cea mai optimă 
de gestiune. 



• Analiza modalităţilor posibile de gestiune, a relevat că cea mai avantajoasă 
modalitate de încredinţare/atribuire a contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public de călători este cea a încredinţării în mod direct 
către operatorul Gospodărie Ştefăneşti SRL, cu acţionar şi asociat unic UAT 
Comuna Şte:faneştii de Jos prin decizia Consiliului Local al Comunei Ştefăneştii 
de Jos. Societatea are prevăzut în domeniul de activitate activitatea de 
„Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători", are deja o 
structură de personal care poate fi extinsă prin angajarea de conducători auto şi 
personal de întreţinere care să asigure operarea autobuzelor pe traseele de 
transport public propuse a fi implementate. Încredinţarea directă a gestiunii 
serviciului de transport public unei societăţi comerciale controlate de autoritatea 
publică locală este de preferat deoarece toate sarcinile şi responsabilităţile 
privind prestarea de servicii specifice, precum şi administrarea şi exploatarea 
infrastructurii tehnico-edilitare pe baza unui contract de delegare a gestiunii s
au transferat operatorului de prestări servicii de utilităţi publice. Consiliul Local 
al Comunei Ştefăneştii de Jos are influenţă efectivă şi controlul efectiv asupra 
deciziilor strategice şi asupra deciziilor manageriale individuale ale societăţii 
Gospodărie Şte:faneşti SRL. 

• Este de preferat încredinţarea gestiunii directe unei societăţi comerciale 
controlate de autoritatea publică locală deoarece toate sarcinile şi 
responsabilităţile privind prestarea de servicii specifice, precum şi administrarea 
şi exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare pe baza unui contract de delegare 
a gestiunii s-au transferat operatorului de prestări servicii de utilităţi publice. 

• Autoritatea competentă, UAT Comuna Şte:faneştii de Jos se va implica şi va 
controla permanent organizarea, coordonarea, dezvoltarea şi eficientizarea 
serviciului public de transport călători printr-o metodă de atribuire eficientă din 
punct de vedere administrativ, economic dar mai ales social. 

În vederea implementării şi dezvoltării ulterioare a serviciului de transport 
public local la nivelul comeni Şte:faneştii de Jos este necesară şi obligatorie încheierea 
unui contract de delegare a gestiunii serviciului către operatorul de transport public al 
cărui acţionar şi asociat unic este UAT Comuna Ştefăneştii de Jos, cu respectarea 
normelor legale aflate în vigoare şi a directivelor europene. Se creează astfel condiţiile 
optime pentru dezvoltarea unui serviciu de transport public care să faciliteze 
deplasările spre locurile de muncă de pe raza localităţii şi care să îmbunătăţească 
interconectările dintre rute, atât cele interne cât şi cele externe, frecvenţele de deservire, 
mai ales în perioada de vârf şi care să deservească fluxul dintre staţiile de transport 
public în comun, pe întreaga reţea rutieră semnificativă a localităţii. Contractul cu 
operatorul va fi încheiat în baza regulamentului (CE) nr. 1370/2007. 

Faţă de cele arătate, s-a întocmit prezentul referat de specialitate la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea modalităţii de subvenţionare ale serviciilor publice de 
transport persoane în aria teritorială de competenţă a comunei Ştefăneştii de Jos. 

ADMINIST R PUBLIC 


