


ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Vaslui, cod 730168, 
tel: 40-0235-361096, fax: 40-0235-361090, web: www.cjvs.eu, 

e-mail: consiliu@cjvs.eu , cjvaslui@cjvs.eu

JUOETUL VASLUI 

t11••m O• tnar,ag"lm.n, 
CC1't4i<OI 

I\O 'Oii 

• aprobarea Caietului de sarcini al serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în Judeţul
Vaslui, conform anexei nr.5 din proiect de hotarâre;

• aprobarea modelului de Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin
curse regulate în Judeţul Vaslui, conform anexei nr.6 din proiect de hotarâre;

• aprobarea Programelor de circulaţie/Graficele de circulaţie pentru fiecare traseu din Programul de transport judeţean
pentru reţeaua de trasee din Judeţul Vaslui, conform anexei nr.7 din proiect de hotarâre;

• aprobarea Formularelor tipizate şi documentele necesare prezentării ofertelor, conform anexei nr.8.
• aprobarea Criteriilor de calificare şi selecţie a ofertelor, conform anexei nr.9 din proiect de hotarâre;
• aprobarea valoarii totală estimată a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de

persoane prin curse regulate, în Judeţul Vaslui, pe o durată de 8 ani, ce reprezintă suma valorilor estimate,
corespunzătoare grupelor de trasee din programul de transport, prezentată în anexa nr. 1 O din proiect de hotarâre .

În cazul în care se constată din partea grupului ţinta a unor propuneri/observaţii argumentate şi depuse în termen , la 
anexele prevăzute mai sus, entitatea contractantă are obligaţia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de împrejurare, 
adoptând, potrivit competentelor, după caz, măsuri corective de modificare, încetare, revocare sau anulare ale respectivelor 
neconfomităţi, care ar afecta aplicarea corectă a procedurii de atribuire sau ale activităţilor care au legătură cu acestea. 
Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor: 

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de 
hotarâre vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele 
de contact ale expeditorului. 

Coordonate de contact: 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi: 

• Prin depunere la Registratura Consiliul Judeţean Vaslui - Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Vaslui, cod 730168
• Prin poşta electronică la adresa e-mail: consiliu@cjvs.eu , cjvaslui@cjvs.eu·
• Prin poştă la adresa Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Vaslui, cod 730168

ÎN SITUATIA ÎN CARE DORITI CA NUMELE SI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI
JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂŢII CIVILE, AVEM RUGĂMINTEA 
SĂ SPECIFICAT! ACEST LUCRU LA SFÂRSITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ. 
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Cu stima, 

Numele i renumele Func ia Data 

Avizat -Vieru Mariana Director executiv 

Verificat-Toma Cătălin Director executiv ad·unct 

Redactat - Nistor Rică Consilier 


