
 

 

 

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII ȘI LUCRĂRI PULICE 

Serviciul transport public 

Nr.4812/25.02.2022 

Proces verbal 

al Comisiei de evaluare în vederea analizării și adjudecarii ofertelor câștigătoare pentru 

atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean 

de persoane, rămase neoperate, pe bază de anunț public 

         

 

1. Referințe: 

Anunț de participare nr.3924 din 16.02.2022 

Procedura de atribuire: atribuire directă 

Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane, pe 

traseele din Programul de transport public judeţean de  persoane prin curse regulate, în 

Judeţul Bacău, rămase neoperate, pe bază de anunț public. 

Codul CAEN: 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători  

Valoare: - 

2. Informații despre procedura de atribuire 

2.1 Legislația aplicabilă: 

Procedura de atribuire s-a organizat în baza: 

- Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 

octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de 

abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

- Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ - 

teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare 

2.2 Procedura de atribuire 

Procedura de atribuire a fost inițiată în baza Hotărârii Consiliului Județean Bacău 

nr.39/10.02.2022 prin anunț postat pe site-ul Consiliului Județean Bacău și la avizier cu 

nr.3924/16.02.2022. 

Modul de desfășurare a procedurii de atribuire 

Comisia de evaluare responsabilă de evaluarea oferetelor primite și aplicarea criteriilor 

de atribuire stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire a fost numită 

prin decizia autorității contractante - dispoziția Președintelui Consiliului Județean Bacău 

nr.67/24.02.2022 

   

https://idrept.ro/12009965.htm
https://idrept.ro/12009967.htm


 

  2.3   Accesarea ofertei 

       Accesarea ofertei a avut loc prin deschiderea plicului și analizarea documentației depuse 

privind factorii de evaluare a ofertei în aplicarea criteriului de atribuire în data de 24.02.2022, 

ora 14, în prezența comisiei de evaluare. 

        Așa cum rezultă din înregistrările făcute prin Registrul electronic al Consiliului Județean 

Bacău a fost depusă o singură oferată cu nr. 4416/22.02.2022 de către operatorul de transport: 

- S.C Niclazani S.R.L , sat Petricica, comuna Strugari, nr.184, județul Bacău, pentru traseul 

județean nr.49 Bacău – Sănduleni – Berești Tazlău (punct “La troiță”). 

 - Pentru traseul județean nr.2 Bacău – Glăvănești – P.Turcului – nu a fost depusă solicitare. 

 

2.4 Evaluarea ofertei cu privire la criteriul de atribuire şi a factorilor de evaluare 

S.C NICLAZANI S.R.L  

Nr. 

crt. 

Denumire factor evaluare                   Punctaj 

1. Vechimea medie a autobuzului: 2015 Punctaj factor obținut: 10 

 

2. 

Clasificarea autobuzului: III 

Gradul de confort al autovehiculelor, clasificate 

pe categorii 

Punctaj factor obținut: 9 

3. Dotarea cu instalaţie de aer condiţionat:    Punctaj factor obținut: 5 

 

Prețul biletelor – punctaj obținut 15 puncte, 

Preț abonament – punctaj obținut 30 puncte 

 

TOTAL punctaj: 69 puncte 

3.Stabilirea ofertei câștigătoare 

     Comisia de evaluare a analizat documentația înaintată de operatorul de transport și a desemnat 

ca fiind câștigător al acestei  licitații pe, traseul Bacău – Sănduleni – Berești Tazlău, operatorul 

rutier S.C Niclazani S.R.L   

1. Gabriel 

Măriuță 

Șef Serviciu   – Serviciul 

transport public – D.T.I.L.P 

 Președinte 

comisie 

2. Boghițoiu 

Liliana 

Consilier – Serviciu 

transport public – D.T.I.L.P 

 Membru 

3. Bărbuț 

Mariana 

Consilier – Serviciu 

transport public – D.T.I.L.P 

 Membru 

   

  Prezentul proces verbal a fost încheiat astăzi 25.02.2022, în 2 exemplare.       

 


