HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea concesionării prin
licitaţie publică deschisă a serviciului de transport public local de călători prin
curse regulate în municipiul Caracal.
EXPUNERE DE MOTIVE:
În scopul evaluării ofertelor prezentate în cazul procedurii de licitaţie publică deschisă a serviciului
de transport public local de călători prin curse regulate, autoritatea publică locală are obligaţia de a numi,
prin hotărâre, o comisie de evaluare formată din membri şi membri de rezervă.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul Compartimentului Autorizare transport local din cadrul Primăriei municipiului Caracal;
- Legea nr. 51/2006- Legea serviciilor comunitare de utilităţi;
- Legea nr. 92/2007 – Legea serviciilor de transport public local
- Ordinul nr. 972/2007 privind Regulamentul cadru pentru efectuarea transportului public de călători ;
- Ordinul nr. 353/2007 privind Normele de aplicare a Legii nr. 92/2007-Legea serviciilor de transport
public local ;
- Ordinul nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor – cadru privind modalităţiile de atribuire a
contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local ;
- Art. 17, alin. 1-5 din Ordinul nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor – cadru privind modalităţiile
de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local ;
- Art. 36 alin. (6) lit. „a” pct. 14, art. 45, art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată (r1) cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizul Comisiei pentru activităţi juridice, disciplină, muncă şi protecţie socială, cereri, sesizări a
Consiliului local Caracal;
În temeiul art. 45 (1) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată (r1) cu
modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă comisia de evaluare a ofertelor în vederea concesionării prin licitaţie publică
deschisă a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Caracal, în
următoarea componenţă:
- Ionescu Aura
- director executiv
- preşedinte
- Dogaru Doina Alina
- consilier juridic
- secretar
- Olteanu Monica
- şef serviciu
- membru
- Gâlea Aurora
- referent
- membru
- Gheorghe Eugenia
- consilier
- membru

Art.2. Se aprobă stabilirea membrilor de rezervă în cadrul comisiei de evaluare a ofertelor în vederea
concesionării prin licitaţie publică deschisă a serviciului de transport public local de călători prin curse
regulate în municipiul Caracal, a următorilor:
- Dumitrescu Silvia Nadia
- arhitect şef
- preşedinte
- Tudor Cătălin
- consilier juridic
- secretar
- Ispas Teodora
- inspector de specialitate
- membru
Art.3. Persoanele nominalizate la art. 1 şi 2 se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.
Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal şi
persoanelor nominalizate la art.1 şi art.2

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BONDRESCU ION LUCIAN

CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
VIOREL EMIL RĂDESCU

NR.64/31.10.2008

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL
DIRECŢIA RESURSE UMANE
COMPARTIMENTUL AUTORIZARE
TRANSPORT LOCAL

Nr.12695 din 22.10.2008

RAPORT DE SPECIALITATE
Prin H.C.L nr. 44/30.09.2008 Consiliul local a aprobat concesionarea prin licitaţie publică a
serviciului de transport local de călători prin curse regulate în municipiul Caracal, în baza unui
contract de delegare a gestiunii.
În Ordinul nr. 263/2007 ANRSC sunt stipulate Normele – cadru privind modalitatea de
atribuire a contractelor de delegare a serviciului de transport public local.
Conform art. 17 din Ordinul nr. 263/2007 în scopul evaluării ofertelor prezentate în cadrul
procedurii de licitaţie publică, autoritatea publică locală are obligaţia de a numi, prin hotărâre, o
comisie de evaluare formată din membri şi membri de rezervă. Numărul membrilor comisiei de
evaluare trebuie să fie impar.
Preşedintele şi secretarul comisiei de evaluare a ofertelor sunt numiţi de autoritatea publică
dintre membrii comisiei de evaluare.
Preşedintele şi secretarul comisiei de evaluare au calitatea de membri în comisie.
Membrii comisiei de evaluare, precum şi membrii de rezervă sunt, de regulă, specialişti în
domeniul transportului local, economic şi juridic.
În temeiul Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 222/16.04.2008 a fost emisă autorizaţia nr.
0114/16.04.2008 pentru Autoritatea de Autorizare din cadrul Primăriei municipiului Caracal,
respectiv Compartimentul: Autorizare transport local pentru exercitarea atribuţiilor în domeniul
serviciilor de transport public local.
Având în vedere cele expuse propunem constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru
concesionarea serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul
Caracal astfel:
Membrii comisiei:
- Ionescu Aura
- director executiv
- preşedinte
- Dogaru Doina Alina
- consilier juridic
- secretar
- Olteanu Monica
- şef serviciu
- membru
- Gâlea Aurora
- referent
- membru
- Gheorghe Eugenia
- consilier
- membru
Membrii de rezervă:
- Dumitrescu Silvia Nadia
- Tudor Cătălin
- Ispas Teodora
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