ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
PROIECT

HorARARE
privind prelungirea traseului judetean 074 .Balcesti - Babeni - Valea
Mare", prevazut in Programul de transport judetean de persoane prin
curse regulate pe perioada 01 iulie 2008 - 30 iunie 2011, in [udetul
Valcea, precum !ji completarea pozitiei 128 din anexa la Hotararea
Consiliului .Judetean Valcea nr.38 din 31 martie 2009
Consiliul Judetean Valcea, intrurut in sedinta ordinara din data de
_ _ _ _ _ 2009, la care participa un nurnar de _ consilieri judeteni, din
totalul de 32 In functie;
Avand In vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului
Judetean Vatcea, inreqistrata sub nr.8626 din 15 iulie 2009;
l.uand ln considerare Raportul de specialitate al Directiei Economice,
Tnregistrat la nr.8627 din 15 iulie 2009, precum §i avizele comisiilor de
specialitate;
In conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit."a", alin.(2) lit."c"
alin.(5) lit."a" pct.13, pct.14 , lit."c", art .104, alin.(2)" lit."a" si alin .(6) , lit."a"
din Legea admirustratiei publice locale, nr.215/2001, republicata, cu
rnodificarile §i completarile ulterioare, coroborate cu cele ale art .16 alin .(1),
alin .(4) , art.17, lit."a" din Legea serviciilor de transport public local,
nr.92/2007 §i cu cele ale art.4, lit."b" din Ordinul Ministrului Internelor §i
Reformei Administrative, nr.353/2007, pentru aprobarea Normelor de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 ;
In temeiul art .97 din Legea adrninistratiei publice locale, nr.215/2001,
republicata, cu modificarile §i compietarile ulterioare;

HorARASTE:
Art.1 Traseul judetean 074 .Balcesti - Babeni - Valea Mare",
prevazut in Programul de transport judetean de persoane prin curse
regulate pe perioada 01 iulie 2008 - 30 iunie 2011, In judetul Valcea,
aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.69 din 18 aprilie
2008 , cu modificarile §i completarile ulterioare, se prelunqeste pana in
comuna Stanesti .
Art.2 Se cornpleteaza pozitia 074 din Anexa la Hotararea Consiliului
Judetean Valcea nr.15 din 31 iulie 2008, modificata §i cornpletata prin

Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.38 din 31 martie 2009, cu
urrnatoarele statii publice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1OVartenl - Briqada;
11. Varleni - Scoala;
12.Barcanesti ;
13. Valea l.unqa:
14. Stanesti ;
15. Stanesti (Sat ~uie~ti).

Art.3 Graficul de circulatie pe traseul 074 .Balcesti - Babeni - Valea
Mare", autoqarile si statiile publice aferente traseului sunt prevazute tn
anexele nr.1 si 2, care fac parte inteqranta din prezenta hotarare.
Art.4 Secretarul Judetului Valcea, va comunica, prin Compartimentul
Cancelarie, prezenta hotarare Directiei Adrninistratie l.ocala, Directiei
Economice, precum !?i Autoritatii Rutiere Rornane - Aqentia Valcea, In
vederea aducerii la Indeplinire a prevederilor ei, si va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judetean Valcea si In Monitorul Oficial al
Judetului Valcea.

Prezenta tioterere a fast adoptata cu respectarea prevederilor art.97
alin. (1) din Legea administra(iei publice locale, nr.215/2001 , repubticete, cu
moaiticerue §i compleierile ulterioare, cu un numer de ... voturi pentru,
voturi impoirive §i .. . ebtinen.
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GRAFICUL DE CIRCULATIE PE TRASEUL JUDETEAN
074 "SALCE~TI - SASENI - VALEA MARE"
prevazut in Programul de transport [udetean de persoane prin curse regulate,
pe perioada 01 iulie 2008-30 iunie 2011, in [udetul Valcea
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CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
Anexa nr. 2
din
la Hotararea nr.

TRASEELE PRINCIPALE ~I SECUNDARE, AUTOGARILE ~I STATIILE PUBLICE
AFERENTE TRASEELOR DIN PROGRAMUL DE TRANSPORT JUDETEAN DE PERSOANE
PRIN CURSE REGULATE, PE PERIOADA 01.07.2008-30.06.2011, IN JUDETUL VALCEA
Nr.
traseu

Denurnirea traseului

1

0
074

BALCE$TI - BABENI - VALEA MARE - STANE$T I

Traseu
Denurnirea autoqarilor ;;i statiilor publice
principal!
secundar
2
3
secundar 1.Balcesti-Z .Balcesti IMA- 3.Electroputere - 4.Bals Ram .
5. Babeni Oltetu - 6. Colella -7. Par - 8.Pietroasa
9'valea Mare- f O.Va rlen i Brlqada - 11. Varlenl Scoala 
12. Ba rca n e ~t i - 1 3 . Vale a Lunga-14. S tane~t i 15. S ta n e~ t i ( Sat Suie$ti)
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CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
DIRECTIA
ECONOMICA
,
Nr. 8626/8627 din 15 iulie 2009
B/5

Dum"
A

DIRECTIA ADMINISTRATIE LOCALA
Va inaintarn alaturat docurnentatia la proiectul de hotarare,
propus a fi analizat spre dezbatere si adoptare Tn sedinta de consiliu
judetean , dupa cum urrneaza:
,
- Expunere de motive la proiectul de hotarare privind prelungirea
traseului judetean 074 " BA L C E ~T I - BABENI - VALEA MARE", prevazut Tn
Programul de transport judetean de persoane prin curse regulate, pe
perioada 01 iulie 2008-30 iunie 2011 , Tn judetul Valcea, precum ~i
completarea pozitiei 074 din Anexa la Hotararea Consiliului Judetean
Valcea nr. 38 din 31 mart ie 2009;
- Raport de specialitate la proiectul de hotarare privind prelungirea
traseului judetean 074 "BALCE~TI - BABENI - VALEA MARE", prevazut in
Programul de transport judetean de persoane prin curse regulate , pe
perioada 01 julie 2008-30 iunie 2011, Tn judetul valcea . precum ~i
completarea pozitiei 074 din Anexa la Hotararea Consiliului Judetean
Valcea nr. 38 din 31 martie 2009;
- Graficul de circulatie pe traseul judetean 074 "BALCE~TI - BABENI
- VALEA MARE", prevazut Tn Programul de transport judetean de persoane
prin curse regulate , pe perioada 01 lulie 2008-30 iunie 2011 , ln judetul
Valcea (Anexa nr. 1)
- Traseele principale si secundare, autoqarile ~i statiile publics
aferente traseelor din Programul de transport judetean de persoane prin
curse regulate, pe perioada 01 iulie 2008-30 iunie 2011, ln judetul Valcea
(Anexa nr. 2).

COMPARTIMENT SERVICII
DE TRANSPORT PUBLIC JUDETEAN
Consilier,
Vad va Nadia
VNNN/2 ex.

CONSILIUL JUDETEAN
VALCEA
,
Nr. 8626 din 15 iulie 2009
B/5

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind prelungirea traseului [udetean
074 "BALCE~TI- BABENI- VALEA MARE", prevazut in Programul de
transport [udetean de persoane prin curse regulate,
pe perioada 01 iulie 2008 - 30 iunie 2011, in judetul Valcea, precum !?i
completarea pozltiel 074 din Anexa la Hotararea Consiliului .Judetean
Valcea nr. 38 din 31 martie 2009
Prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 69 din 18 aprilie 2008
a fost aprobat Programul de transport [udetean de persoane prin curse
regulate , pe perioada 01 iulie 2008-30 iunie 2011, Tn judetul Valcea.
Potrivit prevederilor art. II din Hotararea Consiliului Judetean Valcea
nr. 7 din 29 ianuarie 2009 privind rncdificarea si completarea
Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judetean
de persoane prin curse regulate, a Programului de transport public judetean
de persoane prin curse regulate pe perioada 01.07 .2008-30.06.2011 , In
judetul Valcea, precum si a pozitillor 057 ,114 si 115 din Anexa ta Hotararea
nr. 15 din 31 iulie 2008, programul de transport public judetean de
persoane, a fost modificat si completat, In conformitate cu normele In
vigoare.
Mentionarn ca, Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 15 din 31
iulie 2008, privind aprobarea traseelor principale si secundare, a autoqarilor
si statiilor publice aferente traseelor incluse Tn Programul de transport
public judetean de persoane prin curse regulate pe perioada 01 .07 .2008
30.06 .2011, In judetui Valcea , a fost mcdificata si cornpletata prin
Hotararea nr. 38 din 31 martie 2009.
Prin adresa Inreqistrata la Consiliul Judetean Valcea la nr.
7905/30 .06.2009, Prirnaria Comunei Stanesti, a solicitat In numele
cetatenilor din localitate, sprij inul autoritatii adrninistratiei publics [udetene
pentru Infiintarea unui traseu pentru transportul calatorilor pe ruta Stanesti 
Balcesti, Tn vederea satisfacerii nevoilor de deplasare ale populatiei din
localitate ~i ale personalului institutiilor publice de pe teritoriul acestei unitati
administrativ-teritoriale a judetului .
Prin aceeasi adresa , se rnentioneaza faptul ca , traseul propus este
necesar pentru asigurarea unui serviciu de transport care sa satisfaca
1

nevoile de deplasare ale populatiei comunei Stanesti, localitate arondata la
o serie de institutii publice din Orasul Balcesti , respectiv, Judecatoria
Balcesti, Parchetul de pe IEmga Judecatoria Balcesti, Birourile Notariale,
Centrul Local Balcesti al Aqentiei de Plati si lnterventie pentru Aqricultura ,
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor, precum si
asigurarea transportului elevilor ce fecventeaza cursurile Liceului "Petrache
Poenaru " din Balcesti.
Conform prevederilor art. 17 lit. "b" din Normele de aplicare a Legii
serviciilor de transport public local nr. 92/2007, "in perioada de valabilitate ,
programele de transport judetene pot fi actualizate prin introducerea de noi
trasee, la initiativa autoritatii adrninistratiei publice judetene si dupa
aprobarea prin hotarare a acesteia ".
Avand Tn vedere prevederile art . 21 alin. (1) lit. "e" din acelasi act
normativ, conform carora , pentru un traseu nou-introdus In programul de
transport judetean , cursele se vor atribui in cadrul unor sedinte de atribuire
organizate cu 60 de zile Inainte de implinirea unui an , respectiv 2 ani de la
data intrarii In vigoare a program ului de transport judetean , precum si faptul
ca, programul actual de transport judetean de persoane prin curse regulate
a intrat In vigoare la 01.07.2008 , considerarn ca . in prezent, solicitarea
poate fi rezolvata numai prin prelungirea unui traseu existent.
In urma analizei si a verificarilor efectuate, aparatul de specialitate din
cadrul autorltatii judetene de transport, a constatat ca. in vederea asiqurarii,
orqanizarii ~i reqlementar!i prestarii serviciului de transport public de
persoane prin servicii regulate desfasurat lntre cele doua localitati, este
oportuna propunerea de prelungire a traseului 074 " BA LC E ~ T I - BABENI 
VALEA MARE", cu 14 km pe sens, pana In comuna Stanesti.
Traseul rnentionat este cuprins In programul de transport judetean
aprobat, cu un nurnar de 2 curse planificate, 7 zile de circulatie ~i capacitate
de transport autobuz, conform graficului de circulatie prezentat in Anexa nr.
1 la prezentul proiect de hotarare.
. In conformitate cu prevederile art. 4 lit. "e" din Normele de aplicare a
Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, consiliile judetene au
ca atributie cu privire la serviciile de transport public judetean de persoane
prin curse regulate , sa actualizeze periodic traseele ~i programele de
transport cuprinse tn caietul de sarcini al serviciului de transport public
judetean, anexa la regulamentul pentru efectuarea transportului public
judetean, prin modificarea acestora in functie de cerlntele de deplasare
ale populatiel ~i Tn corelare cu transportul public interjudetean,
international, feroviar, aerian sau naval.
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De asemenea, rnentionarn ca, Tn conformitate cu prevederile art. 17
lit. "a" "d" ~i "e" din aceleasi Norme, Tn perioada de valabilitate,
programele de transport judetene pot fi actualizate astfel:
- prin prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia
sau ambelor capete de traseu , dar numai la initiativa autoritatilor
administratiei publice judetene si dupa aprobarea prin hotarare a acestora,
cu conditia ca acestea sa nu se suprapuna peste traseele existente ;
- prin modificarea orelor din graficele de clrculatle de catre
autoritatile judetene de transport, dar numai la solicitarea consiliului
judetean sl dupa aprobarea prin hotarare a acestuia;
- prin introducerea de statll de catre autoritatile judetene de
transport, dar numai la solicitarea consiliului judetean si dupa aprobarea
prin hotarare a acestuia .
~
Precizarn ca. prelungirea traseului judetean 074"BALCE$TI 
BABENI - VALEA MARE", pana In Comuna Stanesti, necesita introducerea
unor statii publice, pe raza acestei localitati , motiv pentru care se impune si
completarea pozitiel 074 din Anexa la Hotararea Consiliului Judetean
Valcea nr. 38 din 31 martie 2009, cu urrnatoarele statii publice: 10.Varleni
Briqada ; t t .Varleni - $coala; 12. Barcanesti ; 13.VaJea l.unqa; 14.Stane~ti;
15. Stanesti (Sat Suiesti).
Fata de cele rnentionate mai sus, precum si tn conformitate cu
prevederile art. 4 lit. "e" din Normele de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr. 92/2007 , propunem prin acest proiect de hotarare,
prelungirea traseului judetean 074"BALCE$TI - BABENI - VALEA MARE",
pana Tn Comuna Stanesti , prevazut In Programul de transport judetean de
persoane prin curse regulate, pe perioada 01 iulie 2008-30 iunie 2011, in
judetul Valcea, conform Anexei nr. 1 la prezentul proiect de notarare.
Avand In vedere faptul ca, propunerea de prelungire a traseului 074
"BA LC E$ T I - BABENI - VALEA MARE", pana Tn Comuna Stanesti,
necesita introducerea unor statii publice pe raza lccalitatii Stanesti,
propunern prin acelasi proiect de hotarare, completarea pozitiei 074 din
Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 38 din 31 martie 2009,
conform Anexei nr . 2 la prezentul proie
s...
arare.
q;.0
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CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
DIRECTIA ECONo'MICA
Nr. 8627 din 15 iulie 2009
B/5

-

~i

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind prelungirea traseu ui [udetean
074 "BALCE~TI- BABENI - VALEA MARE", prevazut in Programul
de transport [udetean de persoane prin curse regulate,
pe perioada 01 iulie 2008-30 iunie 2011, in [udetul Valcea, precum
completarea pozitiei 074 din Anexa la Hotararea Consiliului .Judetean
Valcea nr. 38 din 31 martie 2009

Prin expunerea de motive lnreqistrata la nr. 8626 din 15 iulie 2009, se
propune prelungirea traseului judetean 074 "SALCE$TI - SASENI - VALEA
MARE", prevazut Tn Programul de transport judetean de persoane prin curse
regulate, pe perioada 01 iulie 2008-30 iunie 2011 , Tn judetul Valcea, precum
si completarea pozitiei 074 din Anexa la Hotararea Consiliului Judetean
Valcea nr. 38 din 31 martie 2009.
Prezentul proiect de hotarare a fost elaborat Tn conformitate cu
prevederile urrnatoarelor acte normative:
- Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local ;
- Ordinul nr. 353/2007 al ministrului internelor ~i reformei administrative
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public
local nr. 92/2007;
- Ordinul nr. 972/2007 al ministrului transporturilor pentru aprobarea
Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local ~i a
Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
- Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 69 din 18 aprilie 2008
privind Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public
judetean de persoane prin curse regulate, a Caietului de sarcini ~i a
Programului de transport judetean de persoane prin curse regulate pe
perioada 01.07.2008 - 30.06.2011,. Tn judetul Valcea, cu rnodiflcarile si
completarile ulterioare;
- Legii nr. 215/2001 a adminlstratiei publics locale, republicata ~i a altor
reqrementari ln domeniu.
Propunerea privind prelungirea traseului judetean 074 "SALCE$TI 
SASENI - VALEA MARE", prevazut in Programul de transport judetean de
persoane prin curse regulate, pe perioada 01 iulie 2008-30 iunie 2011 , In
1

judetul Valcea, precum si completarea pozitiei 074 din Anexa la Hotararea
Consiliului .Iudetean Valcea nr. 38 din 31 martie 2009 este In conformitate cu
prevederile art. 91 alin. 5 lit. "a" pet, 13 si art. 104 alin. (6) lit. "a" din Legea
adrninistratiei publice locale nr. 215/2001, republicata , conform carora
consiliul judetean, asiqura, potrivit cornpetentelor sale si ln conditiile legii.
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judetean privind
serviciile comunitare de utilitate publica de interes judetean: tn exercitarea
atributiilor privind serviciile publice de interes judetean, presedintele
consiliului [udetean, ccordoneaza realizarea serviciilor publice de utilitate
publica de interes judetean prestate prin intermediul aparatului de specialitate
al consiliului judetean .
De asemenea, propunerea de adoptare a proiectului de hotarare este In
conformitate cu prevederile art. 4 lit. "e" si art. 17 lit. "a" "d" si "e" din
Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007,
conform carora, consilii Ie judetene au atributii cu privire la serviciile de
transport public local de persoane prin curse regulate: sa actualizeze
periodic traseele ~i programele de transport cuprinse ln caietul de sarcini
al serviciului de transport public judetean , anexa la regulamentul pentru
efectuarea transportului public judetean, prin modlficarea acestora In
functie de cerlntele de deplasare ale populatiel ~i In corelare cu
transportul public lnterjudetean, international, feroviar, aerian sau naval.
Totodata, propunerea de adoptare a prezentului proiect de hotarare
este in conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 lit "b" si art. 4 lit. "e" din
aceleasi norme, care precizeaza , ca obliqatie a consiliilor judetene, "sa
asigure, sa organizeze, sa reglementeze, sa coordoneze ~i sa controleze
prestarea serviciilor de transport public desfasurat pe raza
administrativ-teritorlala a acestora".
Avand In vedere aceste prevederi, propunem adoptarea hotararil privind
prelungirea traseului judetean 074 "BA LCE$ T I - BABENI - VALEA MARE",
prevazut In Programul de transport judetean de persoane prin curse regulate,
pe perioada 01 iulie 2008-30 iunie 2011 , In judetul Valcea, precum ~i
completarea pozitiei 074 din Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea
nr. 38 din 31 martie 2009, In forma prezentata
(I

DIRECTOR EXECUTIV,
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COMPARTIMENT SERVICII
DE TRANSPORT PUBLIC JUDETEAN
Consilier,
Vaduva Nadia
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