
ROMÂNIA                                                                                                           
JUDEŢUL HUNEDOARA 
MUNICIPIUL HUNEDOARA 
CONSILIUL LOCAL  
                                   
                                                    HOTĂRÂREA NR.  216/2013 * 

privind  delegarea gestiunii serviciului de transpo rt public local de persoane prin 
curse regulate de pe raza administrativ teritorial ă a Municipiului Hunedoara 

 
  Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, 
            Având în vedere Nota de fundamentare a Primarului municipiului Hunedoara privind 
delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate de pe 
raza administrativ teritorială a Municipiului Hunedoara, precum şi raportul compartimentului 
de specialitate nr.43840/19.08.2013; 
 Având în vedere rapoartele Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Hunedoara, al Comisiei 
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice şi comerţ, precum  şi al Comisiei pentru 
activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement;  
 În temeiul prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public 
local, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei 
Administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de 
transport public local nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului 
Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice nr.263/2007 privind aprobarea Normelor – cadru privind modalitatea de atribuire a 
contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, ale Ordinului 
Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilităţi Publice 
nr.272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea 
tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, ale Ordinului Ministrului 
Transporturilor nr.972/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru pentru efectuarea 
transportului public local şi a Caietului de sarcini – cadru al serviciilor de transport public 
local, ale  Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
   În baza dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. “d”, ale alin. (6), lit. “a”, pct. 14, alin.(9), 
precum şi ale art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
     H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1.  - Aprobă studiul de oportunitate în vederea delegării gestiunii serviciului de transport 
public local de persoane prin curse regulate de pe raza administrativ teritorială a Municipiului 
Hunedoara, conform  anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.  - Se aprobă modalitatea de atribuire a serviciului de transport public local de persoane 
prin curse regulate de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Hunedoara, ca fiind 
gestiunea delegată. 
Art.3.  - (1) Aprobă contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de 
persoane prin curse regulate de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Hunedoara, 
conform  anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
             (2) Aprobă Caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin 
curse regulate de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Hunedoara, conform  anexei 
nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care se constituie ca anexa nr.1 la 
Contractul de delegare. 
 
                                                           
* Hotărârea a fost adoptată cu  vot liber exprimat  - 17  voturi  “pentru “ si un vot „abtinere” ; art.1-10 vot liber exprimat  - 17  
voturi  “pentru” si un vot „abtinere”;  Cvorumul necesar pentru adoptare,  votul  majorităţii consilierilor în funcţie 
 



 
 (3) Aprobă Regulamentul serviciului de transport public local de persoane prin curse 

regulate de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Hunedoara, conform  anexei nr.4, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care se constituie ca anexa nr.2 la 
Contractul de delegare. 

 
Art.4.  – (1)Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SID HD” cu sediul 
în Municipiul Hunedoara, str. Piaţa Iancu de Hunedoara nr.1, judeţul Hunedoara, înscrisă în 
Registrul Asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Hunedoara cu nr.15/28.06.2013, 
având C.I.F. 31964480, ai cărei membri asociaţi sunt Municipiul Hunedoara şi Comuna 
Pestişu Mic, ca pe seama şi în numele Municipiului Hunedoara, cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare, să atribuie direct şi să încheie contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza administrativ 
teritorială a Municipiului Hunedoara.  
             (2) Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de 
persoane prin curse regulate de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Hunedoara, se 
va atribui direct către SC Eco Sid SRL, cu sediul în Municipiul Hunedoara, P-ţa Iancu de 
Hunedoara, nr.1 jud. Hunedoara, C.U.I 16201485/04.03.2004, nr.de ordine în Registrul 
Comerţului J20/325/03.03.2004 şi va fi  încheiat între Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „ECO SID HD”, pe de o parte şi operatorul SC Eco Sid SRL pe de altă parte. 
Art.5.  – (1) Predarea bunurilor ce fac obiectul delegării gestiunii serviciului de transport 
public local de persoane prin curse regulate de pe raza administrativ teritorială a Municipiului 
Hunedoara, aprobate la art.3 din prezenta hotărâre, se va face de către o comisie constituită 
prin dispoziţia Primarului municipiului Hunedoara. 

  (2) Predarea bunurilor ce fac obiectul delegării gestiunii serviciului de transport 
public local de persoane prin curse regulate de pe raza administrativ teritorială a Municipiului 
Hunedoara, aprobate la art.3 din prezenta hotărâre, va fi consemnată în procesul verbal de 
predare-primire care va fi semnat pe de o parte de membrii comisiei constituite potrivit 
alin.(1) iar pe de altă parte de directorul general şi Compartiment contabil prin Biroul expert 
contabil Duduială Claudia Natalia, cu sediul în municipiul Hunedoara, str.Ghioceilor, nr.6, 
Bl.37, sc.B, et.4, ap.39, judeţul Hunedoara, CUI 29819420, al operatorului de transport, care 
vor semna de preluare a bunurilor.  
 Art.6 . – Împuterniceşte reprezentanţii Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SID HD”, în persoana  d-nului Popoviciu 
Grigore Radu şi d-nei Combei Anda Luminiţa, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SID HD”, cele prevăzute mai sus. 
 
Art.7.  – Se împuterniceşte domnul Popoviciu Grigore Radu, în calitate de preşedinte al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara “ ECO SID HD”,  cetăţean român, născut la data de 
21.11.1986 în Municipiul Hunedoara, jud. Hunedoara ,domiciliat în Municipiul Hunedoara, 
jud.Hunedoara, B-dul Dacia nr.9, Bl.A1-2,  sc.A, et.7, ap.26, posesor al CI. seria HD 
nr.534595, să semneze contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local 
de persoane prin curse regulate de pe raza administrativ teritorială a Municipiului 
Hunedoara. 
 
 Art.8 . – Împuterniceşte reprezentantul Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a 
S.C.„ECO SID”S.R.L., în persoana  d-nului Andraş Vasile-Marcel,cetăţean român, născut la 
data de 15.08.1970 în municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara, domiciliat în Municipiul 
Hunedoara, str. George Enescu, nr.5, Bl.126, Sc.A, et.2, ap.7, posesor al CI. seria HD 
nr.262652,  să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor „ECO SID”S.R.L., cele prevăzute 
mai sus. 
 
Art.9.  –  Se împuterniceşte domnul Baloşin Nicolae, în calitate de director general al S.C.  
„ECO SID”S.R.L.,  cetăţean român, născut la data de 06.07.1967 în municipiul Hunedoara, 
judeţul Hunedoara, domiciliat în Municipiul Hunedoara, B-dul Decebal, nr.8B, judeţul 
Hunedoara, posesor al CI. seria HD nr.552763, să semneze contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza 
administrativ teritorială a Municipiului Hunedoara. 



 
Art.10.  – Hotărârea se comunică Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului, Secretarului, 
Direcţiei juridice, Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice,  Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „ECO SID HD”, Comunei Pestişu Mic, SC "Eco Sid" SRL, ANRSC Deva. 
 
 
       Hunedoara,  19.08.2013  
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
                                                         Muzsic Robert         
 
 
               CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 
                   Aurel Ra ţă – Bugnariu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


