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REFERAT  

 

Prin adresele nr. 901741 din 9.02.2021 și nr. 902188/902264/902441 din 19.02.2021 trimise de 

către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice, 

înegistrate la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 110320 din 10.02.2021, respectiv 113392 din 

19.02.2021, aceasta consideră că Municipiul Bacău trebuie să procedeze de îndată la punerea în 

aplicare a prevederilor legale ce transpun directivele europene cu privire la serviciul public de 

transport persoane pe raza teritorială a municipiului Bacău. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, transportul local de călători este un serviciu 

comunitar de utilitați publice care asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes 

public general cu caracter social ale colectivităţilor locale. 

Serviciile publice de transport local cuprind totalitatea actiunilor si activitatilor de utilitate 

publica si de interes economic si social general desfasurate la nivelul unitatilor administrativ-

teritoriale sau al asociatiilor de dezvoltare intercomunitara ori al altor forme de asociere intre 

unitatile administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autoritatilor 

administratiei publice locale, in scopul asigurarii serviciilor publice de transport local de 

persoane. 

Potrivit art. 22 alin. (2) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice: 

”Gestiunea serviciilor de utilități publice se organizează și se realizează în următoarele 

modalități: 

a) gestiune directă; 

b) gestiune delegată.” 

Același art. la alin. (3) precizează: ”Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se 

stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în baza 

unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării 



celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților 

administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice.” 

Luând în considerare totodată faptul că Municipiul Bacău deține un pachet de 18,25% din 

acțiunile operatorului S.C. Transport Public SA Bacău și pentru a dispune de informațiile 

necesare pentru elaborarea studiului de oportunitate în vederea achiziționării pachetului integral 

de acțiuni în vederea dobândirii calității de acționar unic, apreciem ca fiind necesară opinia 

forului deliberativ față de soluțiile disponibile pentru asigurarea serviciului în forma gestiunii 

directe. 

 Având în vedere cele mai sus menţionate, vă rugăm, domnule Primar, să aprobaţi 

iniţierea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Bacău privind demararea 

procedurilor legale pentru achiziționarea pachetului de acțiuni la S.C.Transport Public S.A. 

Bacău în vederea dobândirii calității de acționar unic. 

 

UNITATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZARE, 

Isabela-Margareta PINTILIE 
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ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 

Nr. 117872/11.03.2021 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind demararea procedurilor legale pentru achiziționarea 

pachetului de acțiuni la S.C.Transport Public S.A. Bacău în vederea dobândirii calității de 

acționar unic 

 

 

Având în vedere opinia Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice exprimată prin adresele nr. 901741 din 9.02.2021 și nr. 

902188/902264/902441 din 19.02.2021, înregistrate la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 

110320 din 10.02.2021, respectiv 113392 din 19.02.2021, potrivit cărora Municipiul Bacău este 

obligat a se conforma prevederilor legale ce transpun directivele europene cu privire la serviciul 

comunitar de transport public local de călători, apreciem că fiind oportună demararea procesului 

instituțional de conformare. 

Potrivit art. 22 alin. (2) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice: 

”Gestiunea serviciilor de utilități publice se organizează și se realizează în următoarele 

modalități: 

a) gestiune directă; 

b) gestiune delegată.” 

Același art. la alin. (3) precizează: ”Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități 

publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-

teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de 

necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă 

ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de 

utilități publice.” 

Luând în considerare totodată faptul că Municipiul Bacău deține un pachet de 

aproximativ 18,25% din acțiunile operatorului S.C. Transport Public SA Bacău și pentru a 

dispune de informațiile necesare pentru elaborarea studiului de oportunitate, apreciem ca fiind 

necesară opinia forului deliberativ față de soluțiile disponibile pentru asigurarea serviciului 

în forma gestiunii directe. 

Potrivit REGULAMENTUL (CE) NR. 1370/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN 

SI AL CONSILIULUI privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, art. 2 

lit. (j) prin: ”operator intern se înțelege o entitate cu personalitate juridică distinctă asupra 

căreia autoritatea locală competentă sau, în cazul unui grup de autorități, cel puțin una dintre 



autoritățile locale competente exercită un control asemănător cu cel exercitat asupra propriilor 

sale departamente;” 

Același act normativ la art. 5 alin. (2) precizează: ”Cu excepția cazului în care acest lucru 

este interzis de dreptul intern, orice autoritate locală competentă, fie că este o autoritate de sine 

stătătoare, fie un grup de autorități care prestează servicii publice integrate de transport de 

călători, poate decide să presteze ea însăși servicii publice de transport de călători sau să 

atribuie contracte de servicii publice în mod direct unei entități cu personalitate juridică 

distinctă asupra căreia autoritatea locală competentă sau, în cazul unui grup de autorități, cel 

puțin una dintre autoritățile locale competente exercită un control asemănător cu cel exercitat 

asupra propriilor sale departamente. Următoarele dispoziții se aplică în cazul în care o 

autoritate locală competentă ia o astfel de decizie: 

a) în scopul de a stabili dacă autoritatea locală competentă exercită controlul, sunt luați 

în considerare factori, precum gradul de reprezentare în organele administrative, de conducere 

sau supraveghere, dispozițiile referitoare la această reprezentare în actul constitutiv, 

participarea la capitalul social, influența efectivă si controlul efectiv asupra deciziilor strategice 

si asupra deciziilor manageriale individuale. În conformitate cu dreptul comunitar, participarea 

autorității publice competente la capitalul social în proporție de 100 %, în special în cazul 

parteneriatelor public-privat, nu este o cerință obligatorie pentru stabilirea controlului în sensul 

prezentului alineat, cu condiția să existe o influență publică dominantă si să se poată stabili 

controlul pe baza altor criterii; 

(b) condiția de aplicare a prezentului alineat este aceea ca operatorul intern si orice 

entitate asupra căreia respectivul operator exercită chiar si o influență minimă să își desfășoare 

activitatea de transport public de călători pe teritoriul autorității locale competente, fără a 

aduce atingere vreunei linii de ieșire sau altor elemente auxiliare activității respective care intră 

pe teritoriul autorităților locale competente vecine, și să nu participe la proceduri competitive de 

atribuire privind prestarea de servicii de transport public de călători în afara teritoriului 

autorității locale competente; 

(c) fără a aduce atingere literei (b), operatorul intern poate participa la proceduri 

competitive echitabile de atribuire începând cu doi ani înaintea expirării contractului său de 

servicii publice atribuit direct, cu condiția să se fi luat o decizie finală, în sensul ca serviciile 

publice de transport de călători vizate de contractul operatorului intern să facă obiectul unei 

proceduri competitive echitabile de atribuire și ca operatorul intern respectiv să nu fi încheiat 

nici un alt contract de servicii publice atribuit direct; 

(d) în lipsa unei autorități locale competente, literele (a), (b) și (c) se aplică unei 

autorități naționale cu privire la o zonă geografică ce nu corespunde teritoriului național, cu 

condiția ca operatorul intern să nu participe la proceduri competitive de atribuire privind 

prestarea de servicii publice de transport de călători care se organizează în afara zonei pentru 

care a fost atribuit contractul de servicii publice;” 

În baza normei europene redate mai sus, se impune verificarea permisivității în dreptul 

intern cu privire la excepția menționată. 



Astfel, norma legală generală în dreptul intern este dată de Legea 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilități publice, unde la art. 1 alin. (2) regăsim lit. (h) ”transportul public local de 

călători”, ca fiind serviciu comunitar de utilitate publică care asigură satisfacerea nevoilor 

esențiale de utilitate și interes public general cu caracter social ale colectivităților locale. 

Același act normativ stabilește prin art. 28 posibilitatea gestiunii directe a serviciilor 

comunitare de utilități publice: 

”(1) Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și 

executive, în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și 

exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la 

furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și 

exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora. 

(2) Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau 

privat, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fără aplicarea prevederilor Legii 

nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 

100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, care pot fi: 

a) servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, 

înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, 

prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale 

respective; 

b) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, 

înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective. 

(2^1) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, 

asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în baza 

mandatului primit, pot încredința unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilități 

publice sau a uneia ori mai multor activități din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a 

contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiții cumulative ce trebuie 

îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât și pe toată durata 

acestui contract: 

a) unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare 

intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în calitate de 

acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației, sau, după caz, 

unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, 

prin intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, 

exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau 

semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul 

furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul 

gestiunii directe; 

b) operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfășoară exclusiv activități din 

sfera furnizării/prestării serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de 



interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a unităților 

administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv a unității administrativ-

teritoriale care i-a încredințat gestiunea serviciului; 

c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deținut în 

totalitate de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv de 

unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al 

operatorului regional/operatorului este exclusă. 

(2^2) În cazul serviciului de transport public local de călători, atribuirea directă a 

contractelor de delegare a gestiunii se face în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 

1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport 

feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1.107/70 

ale Consiliului. 

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), serviciile de utilități publice pot fi 

furnizate/prestate și de regii autonome de interes local sau județean, reglementate de Legea nr. 

15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți 

comerciale, cu modificările ulterioare, numai dacă acestea mai au în derulare proiecte de 

investiții cofinanțate din fonduri europene, până la finalizarea acestora. 

(4) Operatorii organizați ca servicii publice de interes local sau județean, cu 

personalitate juridică, sunt subiecte juridice de drept fiscal, sunt titulari ai codului unic de 

înregistrare fiscală și ai conturilor deschise la unitățile teritoriale ale trezoreriei sau la unitățile 

bancare și întocmesc, în condițiile legii, buget de venituri și cheltuieli și situații financiare 

anuale. 

(5) Operatorii prevăzuți la alin. (2) lit. a) își desfășoară activitatea în baza unei hotărâri 

de dare în administrare care trebuie să conțină prevederi detaliate și complete privind atribuțiile 

și responsabilitățile acestora cu privire la furnizarea/prestarea serviciului și operarea sistemului 

de utilități publice aferent. 

(6) Operatorii care își desfășoară activitatea în regim de gestiune directă prevăzuți la 

alin. (2) lit. a) se organizează și funcționează pe baza unui regulament de organizare și 

funcționare aprobat de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, iar cei 

prevăzuți la alin. (2) lit. b), pe baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat de 

către consiliul de administrație al acestora. 

(7) Excedentele anuale rezultate din execuția bugetelor serviciilor publice de interes 

local sau județean cu personalitate juridică, care gestionează servicii de utilități publice, se 

reportează în anul următor cu aceeași destinație. Disponibilitățile provenite din fonduri externe 

nerambursabile sau din împrumuturi destinate cofinanțării acestora se administrează și se 

utilizează potrivit acordurilor de finanțare încheiate.” 

Se constată faptul că norma internă cu caracter general este în acord cu Regulamentul 

European prezentat mai sus, iar în continuare se impune verificarea încadrării normei europene 

în norma internă specială reprezentată de Legea 92/2007 a serviciilor publice de transport 

persoane în unitățile administrativ-teritoriale, unde la Art. 22 regăsim: ”(1) În cazul gestiunii 



directe, autoritățile administrației publice locale își asumă nemijlocit prestarea serviciului 

public de transport local și județean și toate sarcinile și responsabilitățile, potrivit legii, privind 

organizarea, coordonarea, exploatarea, finanțarea și controlul funcționării serviciului public de 

transport local și județean, precum și administrarea sistemului de utilități publice aferente. 

(2) Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau 

privat, fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările 

și completările ulterioare, ale Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și 

concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, care pot fi: 

a) servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, 

înființate și organizate în subordinea consiliilor locale ori consiliilor județene, după caz, 

prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale 

respective; 

b) societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, la al căror capital social nu există participare privată directă, 

cu excepția formelor de participare a capitalului privat al altor persoane juridice 

controlate de respectiva unitate administrativ-teritorială care nu oferă controlul sau 

dreptul de veto; 

c) operatori regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

(3) Contractele de servicii publice care se încheie în modalitatea gestiunii directe, astfel 

cum acestea sunt definite la art. 2 lit. i) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, pot fi: 

a) hotărâri de dare în administrare a serviciilor publice de transport local în cazul 

operatorilor prevăzuți la alin. (2) lit. a); 

b) contracte de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport local în cazul 

operatorilor prevăzuți la alin. (2) lit. b) și c). 

(4) Contractele de servicii publice de transport călători pot fi atribuite direct numai în 

situațiile și condițiile prevăzute la art. 5 alin. (2) și (4)-(6) din Regulamentul (CE) nr. 

1.370/2007, după caz. 

(5) Subcontractarea serviciilor publice de transport călători de către operatorii interni 

este interzisă.” 

Observăm de această dată prin parcurgerea alin. (2) lit. (b) existența unui conflict cu 

norma de drept generală și cu regulamentul european, în sensul că norma specială impune 

obligativitatea deținerii unui control exclusiv al capitalului social al operatorului de către 

entitatea publică, fără a mai permite participarea directă. 

În acest sens se identifică următoarele posibilități legale privind gestiunea directă a 

serviciului comunitar reprezentat de transportul public local: 

1. Achiziționarea pachetului integral de acțiuni ale S.C. Transport Public SA. Bacău în 

vederea dobândirii calității de acționar unic  Această opțiune prezintă o dificultate în 

sensul că există un anumit procent de acțiuni deținut de acționariat tip lista, aproape 



imposibil de identificat. Totuși opțiunea ar putea fi o variantă fezabilă în condițiile în care 

s-ar putea încerca cu sprijinul unor consultanți externi o divizare a companiei cu o 

despăgubire rezonabilă a acționariatului tip listă. 

2. Înființarea unei societăți comerciale cu capital social integral al unității administrativ-

teritoriale. Aceasta variantă a fost aplicată cu succes de către Municipiul Târgoviște, 

societatea nou înființată preluând personalul și achiziționând un număr de autobuze de la 

societatea care prestase anterior serviciul, ca o formă de despăgubire în baza unui acord 

semnat între părți. 

3. Delegarea serviciului comunitar reprezentat de transportul public local către Serviciul 

Municipal de Utilități Publice (SMUP) în calitate de serviciu public de interes local, 

specializat, cu personalitate juridică, înființat și organizat în subordinea Consiliului 

Local. 

Ținând cont de faptul că Municipiul Bacău deține un pachet de acțiuni la S.C.Transport 

Public SA Bacău, în cuantum de 18,25%, apreciem oportună cumpărarea pachetului integral de 

acțiuni în vederea dobândirii calității de acționar unic . 

        Având în vedere cele expuse, am inițiat acest proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării. 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU  

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 117869/11.03.2021 

                                                                                                 PROIECT  AVIZAT,                       

                                                 SECRETARUL  GENERAL  AL   MUNICIPIULUI  BACĂU, 

                                                                               NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTARARE 

privind demararea procedurilor legale pentru achiziționarea pachetului de acțiuni la 

S.C.Transport Public S.A. Bacău în vederea dobândirii calității de acționar unic 

 

 

                    CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 

 

Avand in vedere: 

 Adresele nr. 901741 din 9.02.2021 și nr. 902188/902264/902441 din 19.02.2021 trimise 

de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice, 

înegistrate la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 110320 din 10.02.2021, respectiv 113392 din 

19.02.2021; 

 Referatul nr. 117867 din 11.03.2021 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru 

Monitorizare; 

 Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 117872 din 

11.03.2021 ; 

 Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, 

favorabile/nefavorabile;   

 - Dispoziţiile art. 1 alin. (2), lit."h", alin. (4) lit. ”h” ale art.2 lit.”g” şi ale art.8, alin.(1), 

alin.(2), alin. (3) lit. ”f”, ale art. 22 alin. (2) și alin. (3) și ale art. 28 din Legea nr.51 din 8 martie 

2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Dispoziţiile art.3, ale art.4, alin.(1), ale art. 16, alin.(1), ale art. 21 alin. (1) și (2) şi ale 

art. 22 din Legea nr.92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Dispozițiile art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, 

ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 

iulie 2019 privind Codul administrativ. 

 



În baza dispoziţiilor 129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”n”  din Ordonanța de Urgență 

nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă demararea procedurilor legale pentru achiziționarea pachetului de acțiuni la 

S.C. Transport Public SA Bacău în vederea dobândirii calității de acționar unic. 

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău pentru a face demersurile necesare în 

vederea achiziționării pachetului integral de acțiuni la S.C. Transport Public S.A. Bacău. 

Art.3. Primarul Municipiului Bacău prin Diecția Economică și Compartimentul Unitatea 

Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Administratorului Public, Direcției Economice, 

Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și S.C. Transport Public S.A.  

Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în 

termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 

  

 

                                           

. 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU, 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU 

UNITATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZARE 

NR.118198/2/11.03.2021 

 

 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al  Primarului 

Municipiului Bacau la proiectul de hotarare privind demararea procedurilor legale pentru 

achiziționarea pachetului de acțiuni la S.C.Transport Public S.A. Bacău în vederea 

dobândirii calității de acționar unic 

 

Serviciile publice de transport local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate 

publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi 

social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sau al asociaţiilor de 

dezvoltare intercomunitară ori al altor forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale, 

sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul 

asigurării serviciilor publice de transport local. 

In exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin in sfera serviciilor de utilitati 

publice, autoritatile deliberative ale administratiei publice locale asigura cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor de utilitati publice. 

Proiectul de hotarare privind demararea procedurilor legale pentru achiziționarea 

pachetului de acțiuni la S.C.Transport Public S.A. Bacău în vederea dobândirii calității de 

acționar unic respectă prevederile legislative în vigoare și poate fi supus dezbaterii. 

 

 

 

 

COMPARTIMENT  U.M.M, 

Isabela-Margareta PINTILIE 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

NR. .118198/1/11.03.2021 

 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

la proiectul de hotarare privind demararea procedurilor legale pentru achiziționarea 

pachetului de acțiuni la S.C.Transport Public S.A. Bacău în vederea dobândirii calității de 

acționar unic 

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 

- Dispozitiilor art. 1 alin. (2), lit."h", alin. (4) lit. ”h”ale art.2 lit.”g” şi ale art.8, alin.(1), 

alin.(2), alin. (3) lit. ”f”, ale art. 22 alin. (2) și alin. (3) și ale art. 28 din Legea nr.51 din 8 

martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, care precizează : 

Art. 1 alin. (2) lit."h", alin (4) lit.”h” (2) În înţelesul prezentei legi, serviciile comunitare de 

utilităţi publice, denumite în continuare servicii de utilităţi publice, sunt definite ca totalitatea 

activităţilor reglementate prin prezenta lege şi prin legi speciale, care asigură satisfacerea 

nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter social ale colectivităţilor locale, 

cu privire la: 

    h) transportul public local de călători. 

  (4) Serviciile de utilitati publice fac obiectul unor obligatii specifice de serviciu public in scopul 

asigurarii unui nivel ridicat al calitatii sigurantei si accesibilitatii, egalitatii de tratament, 

promovarii accesului universal si a drepturilor utilizatorilor si au urmatoarele particularitati: 

    h) sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale 

Art. 2, lit.”g”  In intelesul prezentei legi, termenii si notiunile de mai jos se definesc dupa cum 

urmeaza: 

g) operator de servicii de utilitati publice, denumit si operator - persoana juridica de drept public 

sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, inregistrata in Romania, intr-un stat 

membru al Uniunii Europene ori in alt stat, care asigura nemijlocit furnizarea/prestarea, in 

conditiile reglementarilor in vigoare, a unui serviciu de utilitati publice sau a uneia sau mai 

multor activitati din sfera serviciilor de utilitati publice 

Art8, alin.(1), (2)și (3) lit. ”f” (1) Autoritatile administratiei publice locale au competenta 

exclusiva, in conditiile legii, in tot ceea ce priveste infiintarea, organizarea, gestionarea si 

functionarea serviciilor de utilitati publice, precum si in ceea ce priveste crearea, dezvoltarea, 

modernizarea, reabilitarea si exploatarea bunurilor proprietate publica sau privata a unitatilor 

administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilitati publice. 

 (2) Autoritatile administratiei publice locale au competente partajate cu autoritatile administratiei 

publice centrale si cu autoritatile de reglementare competente in ceea ce priveste reglementarea, 

monitorizarea si controlul serviciilor comunitare de utilitati publice. 



 (3) In exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin in sfera serviciilor de utilitati publice, 

autoritatile deliberative ale administratiei publice locale asigura cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor de utilitati publice si adopta hotarari in legatura cu: 

f) participarea unitatilor administrativ-teritoriale la constituirea capitalului social al unor societati 

reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand ca 

obiectiv furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice de interes local, intercomunitar sau 

judetean, dupa caz 

Art.28 (1) Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative şi 

executive, în numele unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, îşi asumă şi exercită 

nemijlocit toate competenţele şi responsabilităţile ce le revin potrivit legii cu privire la 

furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, respectiv la administrarea, funcţionarea şi 

exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora. 

    (2) Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, 

astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fără aplicarea prevederilor Legii nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi Legii nr. 

100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, care pot fi: 

    a) servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate juridică, 

înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz, prin 

hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective; 

    b) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale, înfiinţate de autorităţile 

deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective. 

    (2^1) Autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz,  asociaţiile 

de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în baza mandatului 

primit, pot încredinţa unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilităţi publice sau a 

uneia ori mai multor activităţi din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de 

delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative ce trebuie îndeplinite atât la 

data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât şi pe toată durata acestui contract: 

     a) unităţile administrativ-teritoriale membre ale unei  asociaţii de dezvoltare intercomunitară 

având ca scop serviciile de utilităţi publice, în calitate de acţionari/asociaţi ai operatorului 

regional, prin intermediul asociaţiei, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate 

de acţionar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acţionarilor şi al 

consiliului de administraţie, exercită un control direct şi o influenţă dominantă asupra deciziilor 

strategice şi/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul 

furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii 

directe; 

    b) operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfăşoară exclusiv activităţi din sfera 

furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public 

general ale utilizatorilor de pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre 

ale asociaţiei, respectiv a unităţii administrativ-teritoriale care i-a încredinţat gestiunea 

serviciului; 

    c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deţinut în totalitate de 

unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv de unitatea administrativ-

teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului 

este exclusă. 



     (2^2) În cazul serviciului de transport public local de călători, atribuirea directă a contractelor 

de delegare a gestiunii se face în condiţiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 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. 1.107/70 ale Consiliului. 

    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), serviciile de utilităţi publice pot fi 

furnizate/prestate şi de regii autonome de interes local sau judeţean, reglementate de Legea nr. 

15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi 

comerciale, cu modificările ulterioare, numai dacă acestea mai au în derulare proiecte de 

investiţii cofinanţate din fonduri europene, până la finalizarea acestora. 

    (4) Operatorii organizaţi ca servicii publice de interes local sau judeţean, cu personalitate 

juridică, sunt subiecte juridice de drept fiscal, sunt titulari ai codului unic de înregistrare fiscală 

şi ai conturilor deschise la unităţile teritoriale ale trezoreriei sau la unităţile bancare şi întocmesc, 

în condiţiile legii, buget de venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare anuale. 

    (5) Operatorii prevăzuţi la alin. (2) lit. a) îşi desfăşoară activitatea în baza unei hotărâri de dare 

în administrare care trebuie să conţină prevederi detaliate şi complete privind atribuţiile şi 

responsabilităţile acestora cu privire la furnizarea/prestarea serviciului şi operarea sistemului de 

utilităţi publice aferent. 

    (6) Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune directă prevăzuţi la alin. (2) 

lit. a) se organizează şi funcţionează pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare 

aprobat de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, iar cei prevăzuţi la alin. 

(2) lit. b), pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat de către consiliul de 

administraţie al acestora. 

     (7) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor serviciilor publice de interes local sau 

judeţean cu personalitate juridică, care gestionează servicii de utilităţi publice, se reportează în 

anul următor cu aceeaşi destinaţie. Disponibilităţile provenite din fonduri externe nerambursabile 

sau din împrumuturi destinate cofinanţării acestora se administrează şi se utilizează potrivit 

acordurilor de finanţare încheiate. 

- Dispozitiilor art.3, ale art.4, alin.(1), ale art. 14, alin.(1) , ale art. 16, alin.(1), ale art. 21 alin. 

(1) și (2) şi ale art. 22 din Legea nr.92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările şi completările ulterioare, care precizează : 

Art.3 Serviciile publice de transport local şi judeţean fac parte din sfera serviciilor comunitare de 

utilitate publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes 

economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sau al 

asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ori al altor forme de asociere între unităţile 

administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei 

publice locale, în scopul asigurării serviciilor publice de transport local, precum şi a serviciilor 

publice de transport judeţean de persoane. 

Art.4, alin.(1)  Este considerat serviciu public de transport local şi judeţean de persoane prin 

curse regulate serviciul public de transport care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

    a) se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit şi 

licenţiat conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2014, cu modificările şi completările 

ulterioare, sau de către un transportator autorizat, aşa cum acesta este definit şi autorizat conform 

prevederilor prezentei legi; 

    b) se efectuează pe raza administrativ-teritorială a unei localităţi sau, după caz, a unităţilor 

administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ori ale altor forme 



de asociere între unităţile administrativ-teritoriale sau numai între localităţile unui judeţ, fără a 

depăşi limitele administrativ-teritoriale ale acesteia/acestuia, cu excepţia liniilor de ieşire sau 

altor elemente auxiliare activităţii respective care intră pe teritoriul localităţii învecinate. În cazul 

în care traseul transportului pe şină depăşeşte limita localităţii, acesta va fi considerat serviciul 

public de transport local; 

c) se execută pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite de către consiliul local, consiliul 

judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de adunarea generală a asociaţiei de 

dezvoltare intercomunitară ori a altor forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale; 

d) se efectuează de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu mijloace 

de transport în comun, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie sau metrou, deţinute în 

proprietate sau în baza unui contract de leasing de acesta sau de către unitatea administrativ-

teritorială sau, după caz, de către unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei de 

dezvoltare intercomunitară înmatriculate sau înregistrate ori ale altor forme de asociere între 

unităţile administrativ-teritoriale, după caz, în judeţul sau localitatea respectivă. În condiţiile 

prezentei legi, transportul realizat cu troleibuze, tramvaie sau metrou se realizează de către 

transportatorii autorizaţi; 

    e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite 

staţii sau autogări, după caz; 

    f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat 

percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de legitimaţii de călătorie 

individuale eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările 

ulterioare; 

    g) autorităţile locale competente exercită competenţe exclusive cu privire la acordarea 

licenţelor de traseu operatorilor care prestează transportul rutier de călători cu autobuze în aria 

teritorială de competenţă a acestora şi de reglementare la nivel local a serviciilor publice de 

transport călători; 

    h) autoritatea administraţiei publice locale impune sau contractează obligaţii de serviciu public 

şi poate acorda, în schimbul îndeplinirii acestora, drepturi exclusive şi/sau compensaţii de orice 

natură. Prin obligaţie de serviciu public se înţelege o cerinţă definită sau stabilită de autoritatea 

competentă pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un 

operator, dacă ar ţine seama de propriile sale interese comerciale, nu şi le-ar asuma sau nu şi lear 

asuma în aceeaşi măsură sau în aceleaşi condiţii fără a fi retribuit. Contractele de servicii publice 

nu presupun în mod obligatoriu acordarea de compensaţii. 

Art. 16, alin.(1)  Consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze 

prestarea serviciilor publice de transport desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora. 

Art. 21 alin. (1) și (2) (1) Serviciile publice de transport local şi judeţean se pot administra prin 

atribuirea acestora în următoarele modalităţi: 

  a) gestiune directă; 

    b) gestiune delegată. 

Art. 22 (1) În cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă 

nemijlocit prestarea serviciului public de transport local şi judeţean şi toate sarcinile şi 

responsabilităţile, potrivit legii, privind organizarea, coordonarea, exploatarea, finanţarea şi 

controlul funcţionării serviciului public de transport local şi judeţean, precum şi administrarea 

sistemului de utilităţi publice aferente. 



    (2)  Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, 

fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 

concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, care pot fi: 

    a) servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate juridică, 

înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale ori consiliilor judeţene, după caz, prin 

hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective; 

    b) societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, la al căror capital social nu există participare privată directă, cu excepţia 

formelor de participare a capitalului privat al altor persoane juridice controlate de respectiva 

unitate administrativ-teritorială care nu oferă controlul sau dreptul de veto; 

    c) operatori regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

    (3)  Contractele de servicii publice care se încheie în modalitatea gestiunii directe, astfel cum 

acestea sunt definite la art. 2 lit. i) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, pot fi: 

    a) hotărâri de dare în administrare a serviciilor publice de transport local în cazul operatorilor 

prevăzuţi la alin. (2) lit. a); 

    b) contracte de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport local în cazul operatorilor 

prevăzuţi la alin. (2) lit. b) şi c). 

    (4)  Contractele de servicii publice de transport călători pot fi atribuite direct numai în 

situaţiile şi condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) şi (4)-(6) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, 

după caz. 

    (5)  Subcontractarea serviciilor publice de transport călători de către operatorii interni este 

interzisă. 

- Dispoziţiilor art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale 

art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 

iulie 2019 privind Codul administrativ, care precizează : 

Art. 140 alin.(1) și alin.(3) (1)După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează 

de către preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al 

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea 

în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului 

local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-

verbal al şedinţei. 

Art. 154 alin.(1) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, 

a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui 

Romaniei, a ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local. Primarul dispune 

masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ 

ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale 

prefectului, a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean, precum si a hotararilor consiliului 

judetean, in conditiile legii 



Art. 196 alin.(1) lit.”a”   (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice 

locale adopta sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum 

urmeaza: 

    a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 

Art. 197 alin.(1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 

administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data 

adoptarii, respectiv emiterii. 

Art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” (1)  Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-

teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii: 

    a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, 

respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului 

judetean, dupa caz; 

    b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 

- Dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”n” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ, care precizează: 

Art.129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”n”  (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de 

atributii: 

...d) atributii privind gestionarea serviciilor de interes local 

(7) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigura, potrivit competentei 

sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 

...n) serviciile comunitare de utilitati publice de interes local 

 

- și poate fi supus spre dezbatere. 
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                                                                    CĂTRE 

 

                                   DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

                                                               

               UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG 

nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,modificată și completată, vă informăm că 

v-a fost transmis pe e-mail, proiectul de hotărâre  privind demararea procedurilor 

legale pentru achiziționarea pachetului de acțiuni la S.C.Transport Public S.A. 

Bacău în vederea dobândirii calității de acționar unic, în vederea analizării şi 

întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data de 11.03.2021 să le 

depuneți în format letric la Secretarul General al Municipiului Bacău. 

 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                                  SECRETARUL GENERAL   

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                               AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                   NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

       

 

 

 

 

 

 


