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HOTĂRÂREA NR. 25 
din 30 ianuarie 2014 

privind atribuirea licenţei de traseu pentru traseul nr.142: Luduş - Zau de Câmpie 
- Sărmăşel Gară, cuprins în programul judeţean de transport rutier public de 

persoane prin curse regulate, pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive a Direcţiei Economice nr.1234/23.01.2014, 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.150/2012 privind aprobarea Programului 

judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 

2013-2019 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.139/2011 privind înfiinţarea comisiei paritare 

pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane 

prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu, 

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 Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru traseul nr.142: Luduş-Zau de Câmpie-

Sărmăşel Gară, cuprins în programul judeţean de transport rutier public de persoane prin 

curse regulate, pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019, conform propunerii comisiei 

paritare formulate pe baza rezultatelor şedinţei de atribuire electronică naţională din 

data de 18.12.2013, republicate de Centrul Naţional de Management pentru Societatea 

Informaţională - C.N.M.S.I. în data de 19.12.2013, potrivit anexei care face parte din 

prezenta hotărâre. 

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

Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş şi Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. 

 

PREŞEDINTE                   Contrasemnează 

Ciprian Dobre                           SECRETAR 

                           Paul Cosma 
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Nr. 1234/23.01.2014 

Dosar VI D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru 

traseul nr.142: Luduş-Zau de Câmpie-Sărmaşel Gară, cuprins în programul 

judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate,              

----------------------pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019 

 

Potrivit adresei Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - 

M.D.R.A.P. nr.97337 din 28.11.2013, atribuirea traseelor cuprinse în programele 

judeţene de transport, pentru perioada 01.01.2014 - 30.06.2019, se desfăşoară în 

conformitate cu prevederile O.M.A.I nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de 

aplicare a Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, cu 

modificările şi completările ulterioare, respectiv ale O.M.A.I./O.M.T.I. 

nr.240/1614/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a 

metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de 

transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane 

prin servicii regulate în trafic judeţean, aşa cum a fost modificat prin 

O.M.D.R.A.P./O.M.T nr.3310/1365/2013. 

Conform rezultatelor şedinţei de atribuire electronică, comunicate de Centrul 

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

18.12.2013, au fost atribuite 155 trasee dintr-un număr total de 160 trasee cuprinse 

în programul judeţean de transport, cu valabilitate în perioada 01.01.2014 - 

30.06.2019. 

Precizăm că prin Hotărârea nr.182 din 19.12.2013, Consiliul Judeţean Mureş a 

aprobat atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în programul 

judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 

2014-2019, conform propunerii comisiei paritare formulate pe baza rezultatelor 

şedinţei de atribuire electronică naţională din data de 18.12.2013, comunicate de 

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

În lipsa solicitărilor din partea operatorilor de transport, traseele:  Tîrgu Mureş-

Valeni-Zau de Câmpie–Luduş, Iernut-Deag, Sighişoara-Ormeniş şi traseul Sighişoara-

Târnăveni nu au fost atribuite. În conformitate cu prevederile art.22, pct.e) din 

Normele de aplicare a Legii nr.92/2007, aprobate prin O.M.A.I nr.353/2007, traseul 

Luduş-Zau de Câmpie–Sărmaşel Gară nu a fost atribuit; singurul ofertant, operatorul 

de transport  SC Viomob Impex SRL, fiind descalificat. 
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Prin adresa nr.1122 / 19.12.2013, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub 

nr.24665 din 20.12.2013, C.N.M.S.I. revine asupra rezultatelor comunicate în 

18.12.2013 cu precizarea că ” (...) datorită unei erori, pe Traseu 142: Ludus -- Zau 

de Cimpie -- Sarmasel-Gara (51 km) in mod gresit a fost descalificat operatorul 

VIOMOB IMPEX SRL R1209103 ”. 

Pe cale de consecinţă, C.N.M.S.I. a republicat datele referitoare la rezultatele 

şedinţei de atribuire din 18.12.2013 incluzând în lista traseelor atribuite şi traseul 

nr.142: Luduş-Zau de Câmpie–Sărmaşel Gară, atribuit operatorului de transport SC 

Viomob Impex SRL. 

În concluzie, pe baza rezultatelor şedinţei de atribuire electronică din 18.12.2013, 

republicate de Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională-

C.N.M.S.I. în data de 19.12.2013, conform adresei nr.1122 din 19.12.2013, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.24665 din 20.12.2013, comisia 

paritară, întrunită în data de 23.12.2013, propune spre aprobare Consiliului 

Judeţean Mureş atribuirea licenţei de traseu pentru traseul nr.142: Luduş -- Zau 

de Câmpie -- Sărmaşel-Gară cuprins în programul judeţean de transport rutier 

public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 01.01.2014-

30.06.2019,conform procesului-verbal anexat prezentei. 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Matei Marcel 
Verificat: director Bartha Iosif 
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