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M I N U T A 
şedinţei publice organizată de Consiliul Judeţean Vaslui în data de 24.05.2022,  ora 

1400, pentru dezbaterea publică a proiectului de hotărâre pentru modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 210/2021 privind aprobarea 

Studiului de oportunitate, a modalităţii de atribuire a serviciului public de transport 
judeţean de persoane prin curse regulate și a documentaţiei de atribuire a 

Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de 
persoane prin curse regulate pentru perioada 2022 -2032, în Județul Vaslui 

 

 
În baza prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, Consiliul Județean Vaslui a organizat în data de 
24.05.2022, dezbaterea publică a proiectului de hotărâre pentru modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 210/2021 privind aprobarea 
Studiului de oportunitate, a modalităţii de atribuire a serviciului public de transport 
judeţean de persoane prin curse regulate și a documentaţiei de atribuire a 
Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de 
persoane prin curse regulate pentru perioada 2022 -2032, în Județul Vaslui. 

Procedura de consultare publică a fost inițiată prin anunțul                                           
nr. 6759/03.05.2022. 

La data mai sus menționată s-a procedat la publicarea pe site-ul Consiliului 
Județean Vaslui - www.cjvs.eu și la avizierul Consiliului Județean Vaslui, din strada Ștefan 
cel Mare, nr. 79, a proiectului de hotărâre supus dezbaterii publice, împreună cu 
referatul de aprobare și raportul compartimentului de specialitate. 

Dezbaterea publică a fost convocată a se desfășura în sala de şedinţe „Ştefan 
cel Mare” a Palatului administrativ al Judeţului Vaslui, prin anunțul nr. 8009/20.05.2022. 

La şedinţa publică au fost invitate să participe doar entitățile/persoanele 
interesate de subiectul supus dezbaterii publice, potrivit Invitației nr. 8010/20.05.2022.  

Documentația care însoțește proiectul de hotărâre, precum și propunerile, 
sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare depuse prin email, fax, prin poștă sau 
depuse la direct la sediul consiliului județean, au putut fi consultate, atât pe pe pagina 
de internet a Consiliului Județean Vaslui în Secțiunea Transparență decizională, cât și la 
sediul consiliului județean situat în municipiul Vaslui, strada Ștefan cel Mare, nr.79, 
județul Vaslui – Direcția Administrație Publică – Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, 
Relații Mass-Media, Informare Cetățeni, etaj IV, camera 417. 

La dezbaterea publică au participat:  
• din partea Consiliului Județean Vaslui: 

- domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui - inițiatorul 
proiectului de hotărâre;  

- domnul Ciprian-Ionuț Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui; 
- domnul Cătălin Toma, director executiv adjunct, Direcția Tehnică; 
- domnul Rică Nistor – consilier, Direcția Tehnică – Compartimentul Transport 

Public Județean – Autoritatea de Autorizare; 
- domnul Dan Vieru – consilier, Direcția Tehnică – Compartimentul Transport 

Public Județean – Autoritatea Județeană de Transport; 
- doamna Mihaela Dragomir, director executiv, Direcția Administrație Publică; 
- doamna Irina Proca, consilier juridic, Direcția Administrație Publică - 

Serviciul juridic-contencios şi coordonarea consiliilor locale. 

http://www.cjvs.eu/


• în calitate de invitați: 
- doamna Simion Ioana – S.C. Steli Rodica S.R.L.; 
- domnul Dogaru Ciprian-Cătălin – S.C. Autobuzul S.R.L.; 
- domnul Petrea Dănuț – S.C. Demid S.R.L.; 
- domnul Moraru Ioan – S.C. Morandi Logistic S.R.L.; 
- domnul Dogaru Andrei – S.C. Dogma Impex S.R.L.; 
- domnul Vasile Nicușor Vasile – S.C. Vasycost S.R.L. și SC Nicotrans Service 

S.R.L; 
- domnul Hangan Andrei – S.C. Luandi-Tur S.R.L.; 
- domnul Costel Gache – S.C. Emitrans - Cost S.R.L. și S.C. Anicol S.R.L.; 
- domnul Robert Sandu – S.C. Costrans-Auto S.R.L. și S.C. Transeuro-Turist 

S.R.L.; 
- doamna Balan Doina – S.C. Trans-Gio S.R.L.; 
- domnul Cozma Xene-Sorinel – S.C. Xenecoz S.R.L.; 
- domnul Florin Constantin – S.C. Autohaba S.R.L.; 
- domnul Dominte Adrian – S.C. Anta 95 S.R.L.; 
- domnul Huțanu Gicu – S.C. Elbrus S.R.L.; 
- domnul Bocman Gheorghe – S.C. Euromercar S.R.L.; 

• reprezentanţi ai mass-media. 
Persoanele interesate să prezinte propunerea lor în cadrul dezbaterii publice 

au avut la dispoziție cinci minute pentru prezentare. Acest interval a fost stabilit pentru a 
oferi unui număr cât mai mare de participanți posibilitatea de a-și exprima propunerile și 
sugestiile referitoare la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.  

Ordinea de zi a ședinței de dezbatere publică a avut următorul cuprins: 
1. Deschiderea ședinței publice de către domnul Ciprian-Ionuț Trifan, 

vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui; 
2. Prezentarea regulilor de dezbatere; 
3. Prezentarea proiectului de hotărâre supus dezbaterii publice; 
4. Exprimarea din partea participanților a recomandărilor cu referire concretă 

doar la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice. 
 

* 
*     * 

 
La punctul patru pe ordinea de zi, domnul Ciprian-Ionuț Trifan, 

vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, a dat cuvântul participanților la ședința 
publică, pentru a-și exprima recomandările la proiectul de hotărâre supus dezbaterii 
publice. 

Discuții: 
1. Domnul Amariei Daniel - reprezentant al S.C. MIXCOD-TUR S.R.L.: 
Propunere: atribuirea serviciului public de transport judeţean de persoane prin 

curse regulate pe grupe de trasee. 
                Totodată, a solicitat informații privind numărul de recomandări/propuneri 
pentru atribuirea pe trasee. 

 
2. Domnul Vasile Nicușor-Vasile, reprezentant al S.C. VASYCOST S.R.L. și S.C. 

NICOTRANS SERVICE S.R.L.: 
Propunere: atribuirea serviciului public de transport judeţean de persoane prin 

curse regulate pe grupe de trasee. 
 
3. Domnul Petrea Dănuț, reprezentant al S.C. DEMID S.R.L.: 
Propunere: atribuirea serviciului public de transport judeţean de persoane prin 

curse regulate pe grupe de trasee. 



 
4. Domnul Huțanu Gicu, reprezentant al S.C. ELBRUS S.R.L.: 
Propunere: atribuirea serviciului public de transport judeţean de persoane prin 

curse regulate pe trasee. 
Totodată, a solicitat calcularea/reconfigurarea capacității mijloacelor de 

transport și acordarea unui punctaj pentru mijloace de transport nepoluante (cele 
electrice). 
 

5. Domnul Florin Constantin, reprezentant al S.C. AUTOHABA S.R.L.: 
Propunere: atribuirea serviciului public de transport judeţean de persoane prin 

curse regulate pe trasee. 
 
6. Domnul Dominte Adrian, reprezentant al S.C. ANTA 95 S.R.L.: 
Propuneri: 
- atribuirea serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse 

regulate pe trasee; 
- simplificarea procedurii, făcând referire la factorii de atribuire numai pentru 

tarif si vechime mijloc de transport. 
 

7. Domnul Moraru Ioan, reprezentant al S.C. MORANDI S.R.L. și S.C. MORANDI 
LOGISTIC S.R.L.: 

Propuneri: 
- atribuirea serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse 

regulate pe grupe de trasee, în baza art. 23^1 alin. (7) din Legea nr.92/2007 privind 
serviciile publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale; 

- analizarea traseelor gemene din progranul de transport supus aprobării (ex. 
Bârlad-Zorleni, Zorleni-Bârlad; Vaslui-Bârlad,Bârlad-Vaslui); 

- reanalizarea capacității mijlocului de transport; 
- analiza traseelor neoperate din cauza renunțărilor; 
- stabilirea orelor de plecare diferite din autogări, pentru traseele cu segment 

comun ; 
- reanalizarea traseului, Vaslui - Tufești de Jos; 
- intoducerea în contractul cadru din proiectul de hotărâre, a art. 9 si art.10 ( 

diferența de tarif și compensație ), din contractul cadru prezentat în Ordinul nr.131/2019 
privind documentele standard și contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul 
procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în 
unitățile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie. 
 
 

8. Domnul Dogaru Ciprian-Cătălin, reprezentant al S.C. AUTOBUZUL S.A.: 
Propunere: atribuirea serviciului public de transport judeţean de persoane prin 

curse regulate pe grupe de trasee. 
Solicită motivarea pentru trecerea de la atribuire pe grupe de trasee la 

atribuire pe trasee. 
 

9. Domnul Dogaru Andrei, reprezentant al S.C. DOGMA IMPEX S.R.L.: 
Propune atribuirea serviciului public de transport judeţean de persoane prin 

curse regulate pe grupe de trasee. 
 
10. Domnul Gache Costel, reprezentant al S.C. EMITRANS-COST S.R.L. și S.C. 

ANICOL S.R.L.: 
Propunere: atribuirea serviciului public de transport judeţean de persoane prin 

curse regulate pe grupe de trasee. 



 
11. Domnul Hangan Andrei, reprezentant al S.C. Luandi-Tur S.R.L. 
Propunere: atribuirea serviciului public de transport judeţean de persoane prin 

curse regulate pe grupe de trasee și reconfigurarea programului de transport pe traseul 
Bârlad - Pochidia și Bârlad - Tutova  pentru utilizarea unui singur mijloc de transport. 

 
* 

*     * 
 

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (10) lit. b) din Legea 52/2003, dezbaterea 
publică s-a încheiat în momentul în care toți solicitanții și-au exprimat recomandările și 
au fost ascultate toate persoanele care au dorit să-și exprime punctele de vedere. 

La finalul ședinței de dezbatere publică, domnul Ciprian-Ionuț Trifan, 
vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, a precizat că, potrivit Legii nr.52/2003, se 
vor afișa pe site-ul consiliului județean, în Secțiunea Transparență decizională, 
următoarele documente: 

- minuta ședinței publice; 
- recomandările scrise colectate; 
- versiunile îmbunătățite ale proiectului de hotărâre în diferite etape ale 

elaborării; 
- rapoartele de avizare; 
- versiunea finală a proiectului de hotărâre,  

cu mențiunea că se va comunica în scris nepreluarea recomandărilor formulate şi 
înaintate în scris, referitoare la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.  

 
 

 
                                 P R E Ş E D I N T E, 

Dumitru Buzatu 
 
      
  
                                                                              
 
 
 
 
 
                       

Responsabil cu transparenţa decizională în administraţia publică, 
              Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni 
                                          Șef birou Marilena - Eugenia Andronic 
 
 
 
 

Compartimentul Transport Public Județean - Autoritatea de Autorizare 
Consilier Nistor Rică 

 
 
 
 

Compartimentul Transport Public Județean - Autoritatea Județeană de Transport 
Consilier Vieru Dan 


	Dumitru Buzatu

