
                1/1 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 187 

din 23 noiembrie 2017 

 

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.24659/15.11.2017, 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, cu modificările şi completările ulterioare (Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.146/2013, nr.24/2014 şi nr.144/2014);  

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.f) coroborat cu cele ale art.97 şi 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 

Péter Ferenc   

                      Contrasemnează 

SECRETAR 

Paul Cosma 
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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.146/2013, respectiv prin Hotărârile Consiliului 

Judeţean Mureş nr.24/2014 şi nr.144/2014 privind modificarea şi completarea 

caietului 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. 

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 

traseele judeţene, autogările şi staţiile publice aferente acestora, 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, cu modificările şi 

completările ulterioare (Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.51/2016). 

   Nr. 24659/15.11.2017 

   Dosar VI D/1 

 

 



           2/4 

 

 

 

 

Autogările, stabilite în caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate, sunt cele utilizate în prezent la efectuarea traseelor 

judeţene de operatorii de transport desemnaţi câştigători la şedinţele 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. 

(actualmente Agenţia pentru Agenda Digitală a României - A.A.D.R.) 

Astfel, lista autogărilor licenţiate se completează cu Autogara Balint Trans SRL din 

Tîrgu-Mureş, str.Bega nr.9, pentru cursele judeţene efectuate pe traseele: 032: 

Tg.Mureş -- Ernei-Căluşeri -- Câmpu Cetăţii, 033: Tg.Mureş -- Căluşeri -- Isla, 

Tg.Mureş -- Căluşeri -- Pădureni (operator de transport – SC Euro Line Transport SRL), 

respectiv 067: Tg.Mureş -- Sântana de Mureş – Chinari, 154: Tg.Mureş -- Budiu Mic -- 

Crăciuneşti şi 157: Tg.Mureş --  Vidrasău (operator de transport – SC Balint Trans SRL). 

Pentru traseul 077: Tg.Mureş - Cristeşti – Cristeşti-sat, se modifică autogara TAM SA 

(Tîrgu-Mureş, str.Budiului nr.101) cu autogara Transport Local SA (Tîrgu-Mureş, 

str.Bega nr.2). 

În  ceea ce priveşte staţiile publice utilizate la efectuarea transportului, precizăm că 

la actualizarea programului judeţean de transport, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.51/2016, au fost aplicate următoarele completări şi 

modificări: 

 prelungire trasee existente – 4 trasee (traseul 116 până la Ruşii-Munţi, traseul 

137 până la Voivodeni, traseul 146 până la Gâmbuţ şi traseul 156 până la 

Botez) 

 introducere de staţii (traseul 116 staţia Ruşii-Munţi, traseul 137 staţia 

Voivodeni, traseul 146 staţia Gâmbuţ, traseul 156 staţia Botez şi traseul 155 

staţia intermediară la Câmpu Cetăţii) 

 introducere de noi trasee – 4 trasee (traseul 161, 162, 163 şi 164) 

 eliminare trasee care nu au fost atribuite – 6 trasee (traseul 061, 078, 088, 

089, 105 şi traseul 107). 

 

Toate modificările mai sus-menţionate au fost transpuse în proiectul de modificare al 

caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate. 

De asemenea, pentru cursele regulate de persoane în regim judeţean care 

tranzitează comuna Corunca, au fost introduse modificările necesare pentru 

evidenţierea staţiilor publice amenajate pe raza localităţii, pe drumul naţional DN13. 
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Întrucât în caietul de sarcini sunt definite condiţiile de efectuare a serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate, stabilind nivelurile de 

calitate şi normele tehnice necesare efectuării acestui serviciu în condiţii de 

eficienţă şi siguranţă, la solicitarea operatorilor de transport, propunem introducerea 

unor prevederi în legătură cu înlocuirea mijloacelor de transport titulare pe 

traseu/trasee în anumite situaţii. 

Drept urmare, pentru asigurarea continuităţii serviciului de transport pe traseele 

cuprinse în Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse 

regulate, precizăm modul concret în care operatorii de transport pot efectua 

înlocuirea mijloacelor de transport titulare şi situaţiile în care aceste înlocuiri pot fi 

aplicate, după cum urmează: 

 

“Art.8-În vederea realizării unui sistem de transport public judeţean de persoane 

care să asigure deplasarea călătorilor în condiţii de siguranţă, confort, regularitate 

şi continuitate, operatorul de transport trebuie să îndeplinească următoarele 

cerinţe: 

(…) 21.să asigure continuitatea serviciului de transport şi efectuarea tuturor 

curselor; 

22.în caz de imobilizare a autovehiculelor, să ia măsuri de înlocuire a acestora cu 

oricare dintre autovehiculele înscrise la atribuirea traseelor pentru care a obţinut 

licenţe de traseu sau, dacă efectuarea înlocuirii menţionate nu este posibilă, să 

asigure înlocuirea provizorie cu un alt mijloc de transport deţinut; 

23.să efecueze înlocuirea provizorie a unui autovehicul titular, pe unul sau mai 

multe trasee, cu un mijloc de transport pentru care nu a obţinut licenţă/licenţe de 

traseu numai în mod excepţional, în următoarele situaţii:    

a)pentru remedierea unor defecţiuni tehnice ale mijlocului de transport titular, 

precum şi în cazul unor reparaţii/revizii/îmbunătăţiri, în baza documentului eliberat 

de service-ul auto autorizat şi după notificarea Consiliului Judeţean Mureş şi 

Autorităţii Rutiere Române (documente care se vor afla la bordul autovehiculului 

înlocuitor pe toată durata înlocuirii – în copie conformă cu originalul); 

b)pentru efectuarea inspecţiei tehnice periodice (ITP) a autovehiculului titular 

şi/sau pentru clasificarea acestuia la Registrul Auto Român (RAR), în baza 

documentului de planificare eliberat de staţia ITP/RAR şi după notificarea 

Consiliului Judeţean Mureş şi Autorităţii Rutiere Române (documente care se vor 

afla la bordul autovehiculului înlocuitor pe toată durata înlocuirii – în copie 

conformă cu originalul); 
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c)când dreptul de utilizare a autovehiculului titular a fost suspendat de către 

ofiţerii şi/sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, care au calitatea de 

poliţişti rutieri, până la soluţionarea, în instanţă, a contestaţiei măsurii de 

suspendare, în baza documentelor care atestă acest lucru şi după notificarea 

Consiliului Judeţean Mureş şi Autorităţii Rutiere Române (documente care se vor 

afla la bordul autovehiculului înlocuitor pe toată durata înlocuirii – în copie 

conformă cu originalul); 

d)când mijloacele de transport titulare au suferit daune în urma implicării într-un 

accident, în baza procesului verbal eliberat de Biroul rutier şi după notificarea 

Consiliului Judeţean Mureş şi Autorităţii Rutiere Române (documente care se vor 

afla la bordul autovehiculului înlocuitor pe toată durata înlocuirii – în copie 

conformă cu originalul); 

e)pentru preluarea călătorilor din autovehiculele titulare rămase imobilizate pe 

traseu prin menţionarea în foaia de parcurs “pentru preluarea călătorilor din 

autovehicul rămas imobilizat pe traseu” (…). 

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 

Péter Ferenc 

                                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Iosub Liliana 
Verificat: director executiv Alin Mărginean 
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