
 

 

HOTĂRÂREA NR. 168 

din 30 octombrie 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.18.454/23.X.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 şedinţele de atribuire electronică naţională din 19.09.2014 şi 17.10.2014, 

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 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 în 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, au fost organizate patru proceduri de atribuire (şedinţele de atribuire din: 

04.04.2014, 07.07.2014, 19.09.2014 şi 17.10.2014).  

Consiliul Judeţean Mureş a propus pentru şedinţa de atribuire electronică, din data de 

19.09.2014, organizată de Agenţia pentru Agenda Digitală a României - A.A.D.R. (fostul 
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Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională-C.N.M.S.I.), următoarele 

trasee:  

 

 

 

 

Nr. Traseu Observaţii 

1 Traseu 61: Tîrgu Mureş -- Văleni-Zau de Câmpie -- Luduş  Neatribuit 

2 Traseu 78: Tîrgu Mureş -- Ernei -- Iara de Mureş Notificare renunţare – GHC 2012 SRL 

3 Traseu 88: Iernut -- -- Deag  Neatribuit 

4 Traseu 89: Iernut -- -- Lechinţa Notificare renunţare – Automotive SRL 

5 Traseu 103: Sighişoara -- Daneş -- Criş Notificare renunţare – Olimpic Tours SRL 

6 Traseu 105: Sighişoara -- -- Ormeniş Neatribuit 

7 Traseu 107: Sighişoara -- -- Târnăveni  Neatribuit 

 

Conform rezultatelor şedinţei de atribuire din data de 19.09.2014, operatorul de transport 

SC Kokell Sthal Impex SRL a fost desemnat câştigător al licitaţiei pentru traseul: Sighişoara - 

Daneş - Criş. 

Traseele:  Tîrgu Mureş-Văleni-Zau de Câmpie–Luduş, Tîrgu Mureş-Ernei-Iara de Mureş, Iernut-

Deag, Iernut-Lechinţa, Sighişoara-Ormeniş şi Sighişoara-Târnăveni, în lipsa solicitărilor din 

partea operatorilor de transport, nu au fost atribuite. 

 

Pentru ultima şedinţă de atribuire electronică, din data de 17.10.2014, au fost propuse 

următoarele trasee: 

Nr. Traseu Observaţii 

1 Traseu 39: Tîrgu Mureş -- Ernei -- Voivodeni Notificare renunţare – Siletina Impex SRL 

2 Traseu 61: Tîrgu Mureş -- Văleni-Zau de Câmpie -- Luduş  Neatribuit 

3 Traseu 78: Tîrgu Mureş -- Ernei -- Iara de Mureş Notificare renunţare – GHC 2012 SRL 

4 Traseu 88: Iernut -- -- Deag  Neatribuit 

5 Traseu 89: Iernut -- -- Lechinţa Notificare renunţare – Automotive SRL 

6 Traseu 94: Tarnaveni -- Bahnea -- Cund Notificare renunţare – Adeea Prodcom SRL 

7 Traseu 105: Sighişoara -- -- Ormeniş Neatribuit 

8 Traseu 107: Sighişoara -- -- Târnăveni  Neatribuit 

 

Conform rezultatelor şedinţei de atribuire din data de 17.10.2014, operatorul de transport 

SC Karincon SRL a fost desemnat câştigător al licitaţiei pentru traseul: Tîrgu Mureş - Ernei - 

Voivodeni. 

Traseele:  Tîrgu Mureş-Văleni-Zau de Câmpie–Luduş, Tîrgu Mureş-Ernei-Iara de Mureş, Iernut-

Deag, Iernut-Lechinţa, Târnăveni-Bahnea-Cund, Sighişoara-Ormeniş şi Sighişoara-Târnăveni, 

în lipsa solicitărilor din partea operatorilor de transport, nu au fost atribuite. 



 

 

 

 

 

În concluzie, pe baza rezultatelor şedinţelor de atribuire electronică, din 19.09.2014 şi 

17.10.2014, comunicate de Agenţia pentru Agenda Digitală a României-A.A.D.R.,comisia 

paritară, întrunită în data de 19.09.2014, respectiv 17.10.2014, 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 proceselor-verbale anexate prezentei. 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Matei Marcel 

Verificat: director Bartha Iosif 


