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HOTĂRÂREA NR.24 

din 30 ianuarie 2014 

privind modificarea şi completarea caietului de sarcini al serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive a Direcţiei Economice nr.1235/23.01.2014, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile: 

- Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate 

prin Ordinul nr.353/2007 al ministrului internelor şi reformei administrative, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.46/2008 privind aprobarea Regulamentului 

pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate în 

judeţul Mureş;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.146/2013 privind modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean nr.46/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru 

efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate în judeţul 

Mureş. 

În temeiul prevederilor art.97 şi a drepturilor conferite prin art. 115 alin.(1) lit.c) din 

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

hotărăşte : 

Art.1. Caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate, în judeţul Mureş, anexă la Regulamentul pentru efectuarea serviciului de 

transport public de persoane prin curse regulate în judeţul Mureş, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică şi se înlocuieşte cu anexa, care face parte din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Autorităţii Judeţene de Transport din cadrul 

Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş.      

                                                                                      

PREŞEDINTE                            Contrasemnează 

Ciprian Dobre                    SECRETAR    

                  Paul Cosma 
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Nr. 1235/23.I.2014 

Dosar VI D/1 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea caietului de 

sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, în judeţul Mureş 

 

În conformitate cu prevederile art.16, alin.(1), din Legea serviciilor de transport 

public local nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile 

judeţene sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze şi să coordoneze 

prestarea serviciilor de transport public desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a 

acestora. 

Între atribuţiile ce revin consiliilor judeţene, potrivit Legii serviciilor de transport 

public local nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform 

normelor de aplicare a legii, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei 

administrative nr.353/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se regăsesc şi 

cele de aprobare a regulamentului serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate, a caietului de sarcini al serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate, inclusiv de stabilire a staţiilor publice şi 

autogărilor utilizate la transportul public judeţean prin curse regulate de persoane. 

Drept urmare, prin Hotărârea nr.46/27.03.2008, Consiliul Judeţean a aprobat 

Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin 

curse regulate în judeţul Mureş. 

Dispoziţiile regulamentului de transport au fost actualizate, în concordanţă cu 

prevederile actelor normative adoptate după aprobarea regulamentului, prin 

Hotărârea Consiliul Judeţean nr.146/05.09.2013  

Proiectul de hotărâre propus spre aprobare are în vedere modificarea caietului de 

sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în 

Judeţul Mureş, anexă la regulament, în sensul actualizării informaţiilor referitoare la 

autogările şi staţiile publice utilizate pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor 

transportate prin curse regulate în trafic judeţean, conform art.4, lit.b) din Normele 

de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 şi potrivit 

Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.150/2012. 
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Autogările, stabilite în caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate, sunt cele utilizate la efectuarea traseelor judeţene 

de operatorii de transport desemnaţi câştigători la şedinţa de atribuire prin licitaţie 

electronică a traseelor cuprinse programul de transport, organizată de Centrul 

Naţional de Management pentru Societatea Informaţională - C.N.M.S.I. în data de 

18.12.2013.  

În  ceea ce priveşte staţiile publice utilizate la efectuarea transportului pe traseele 

cuprinse în programul judeţean de transport, precizăm că la nivelul municipiului 

Tîrgu Mureş a fost aprobată înfiinţarea unor noi staţii publice pentru cursele regulate 

de persoane în regim judeţean, după cum urmează: 

Str.Gheorghe Doja - în faţa magazinului Kaufland (ambele direcţii); Str.Gheorghe 

Doja - în faţa magazinului Romstal (ambele direcţii); B-dul 1 Decembrie 1918, 

nr.218; B-dul 1 Decembrie 1918 - zona Policlinica nr.2 (pe ambele sensuri); Str.Cuza 

Vodă - în Piaţa Bulgarilor; Str.Crinului - în spatele şcolii nr.2; Str.Livezeni - în faţa 

magazinului Lidl (ambele direcţii); Str.Livezeni - în faţă la Centrofarm; Str.Tisei - 

aproape de capătul străzii; Str.Decebal - în faţa şcolii nr.8, Str.Agricultorilor. 

Staţiile sus-menţionate au fost aprobate prin Hotărârea Consiliul local municipal 

Tîrgu Mureş nr.351 din 18 decembrie 2013, potrivit documentului anexat prezentei. 

Faţă de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

modificarea şi completarea caietului de sarcini al serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Mureş 

 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Matei Marcel 
Verificat: director Bartha Iosif 
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