
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 73 

din 16 aprilie 2014 

 

privind atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul 

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

perioada 2014-2019, rămase nesolicitate/neatribuite sau la care operatorii de 

transport au renunţat 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive a Direcţiei Economice nr.5.860/9.IV.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 licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul 

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

2014-2019, rămase nesolicitate/neatribuite sau la care operatorii de transport au 

renunţat, conform propunerii comisiei paritare, formulate pe baza rezultatelor 

publicate de A.A.D.R.-Bucureşti la şedinţa de atribuire electronică naţională din data de 

04.04.2014, 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 

Ciprian Dobre  

                      Contrasemnează 
SECRETAR 

Paul Cosma 

 

 



 

 

 

 

                                                        

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru 

traseele cuprinse în Programul judeţean de transport rutier public de 

persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019, rămase 

nesolicitate/neatribuite sau la care operatorii de transport au renunţat 

 
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public 

local, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat, 

prin Hotărârea nr.150/29.11.2012, Programul de judeţean de transport rutier public 

de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013–2019. 

Ca urmare a suspendării prevederilor ordinului comun al Ministrului Administraţiei şi 

Internelor şi al Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr.240/1614/01.11.2012, 

şedinţa de atribuire a traseelor cuprinse Programul de transport rutier public judeţean 

de persoane, prin curse regulate, pentru 2013-2019, stabilită pentru data de 

05.02.2013, a fost anulată. 

Şedinţa naţională de atribuire electronică a traseelor cuprinse în programele judeţene 

de transport, a fost amânată până la sfârşitul anului 2013 şi s-a desfăşurat, conform 

calendarului comunicat prin adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice - M.D.R.A.P. nr.97337 din 28.11.2013, în data de 18.12.2013. 

Potrivit rezultatelor şedinţei de atribuire electronică din 18.12.2013, republicate, 

conform adresei nr.1122 din 19.12.2013, de Centrul Naţional de Management pentru 

Societatea Informaţională-C.N.M.S.I. în data de 19.12.2013, la nivelul judeţului Mureş au 

fost atribuite 156 trasee din totalul de 160 trasee judeţene de transport public rutier 

prin curse regulate de persoane. 

Pentru traseele rămase nesolicitate/neatribuite sau la care operatorii de transport au 

renunţat, a fost organizată, în data de 04.04.2014, o nouă procedură de atribuire.  

Consiliul Judeţean Mureş a propus pentru şedinţa de atribuire electronică organizată de 

Agenţia pentru Agenda Digitală a României - A.A.D.R. (fostul Centrul Naţional de 

Management pentru Societatea Informaţională-C.N.M.S.I.), cele patru trasee neatribuite 

(Tîrgu Mureş-Văleni-Zau de Câmpie–Luduş, Iernut-Deag, Sighişoara-Ormeniş şi traseul 

Sighişoara-Târnăveni). 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.24 din Normele 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, pentru şedinţa de atribuire din 04.04.2014 au fost propuse şi traseele: 

Sighişoara-Vânători–Şoard, respectiv Sighişoara-Vânători-Feleag. 

   Nr.5.860/9.IV.2014 

   Dosar VI D/1 

 

 



 

Articolului menţionat precizează că: “În cazul în care operatorul de transport rutier 

căruia i s-a atribuit un traseu nu se prezintă la agenţia A.R.R. în vederea solicitării 

eliberării licenţei de traseu, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării 

hotărârii comisiei paritare, traseul va fi disponibil la următoarea şedinţă de atribuire”. 

În condiţiile respectării dispoziţiilor legale mai sus-amintite, traseele Sighişoara-

Vânători–Şoard şi Sighişoara-Vânători-Feleag, atribuite în 18.12.2013 operatorilor de 

transport SC Olimpic Tours SRL şi SC Denebola SRL, au fost propuse pentru licitaţia 

electronică organizată în 04.04.2014, în vederea reatribuirii acestora. 

Drept urmare, Consiliul Judeţean Mureş a propus Agenţiei pentru Agenda Digitală a 

României - A.A.D.R. organizarea şedinţei de atribuire pentru un număr de 6 trasee.  

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

Zau de Câmpie–Luduş, Iernut-Deag, Sighişoara-Ormeniş şi Sighişoara-Târnăveni nu au fost 

atribuite. 

Conform rezultatelor şedinţei de atribuire, operatorii de transport SC Sigvio SRL şi SC 

Timtrans SRL au fost desemnaţi câştigători ai licitaţiei pentru traseele: Sighişoara-

Vânători–Şoard şi Sighişoara-Vânători-Feleag . 

În concluzie, pe baza rezultatelor şedinţei de atribuire electronică din 04.04.2014 

comunicate de Agenţia pentru Agenda Digitală a României - A.A.D.R.,comisia paritară, 

întrunită în data de 04.04.2014, propune spre aprobare Consiliului Judeţean Mureş 

atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în programul judeţean de 

transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019, 

rămase nesolicitate/neatribuite sau la care operatorii de transport au renunţat, conform 

procesului-verbal anexat prezentei. 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Matei Marcel 

Verificat: director Bartha Iosif 
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