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HOTĂRÂREA NR. 12 

din 25 ianuarie 2018 

privind actualizarea Programului judeţean de transport  
rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013–2019 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.25.700/27.11.2017, a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Mureş, raportul de specialitate al Compartimentului Autoritatea Județeană 
de Transport, raportul Serviciului Juridic 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, cu modificările şi completările ulterioare (Hotărârea Consiliului Judeţean 
Mureş nr.51/2016), 

Cu respectarea procedurilor reglementate de dispoziţiile Legii nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.f) coroborate cu cele ale art.97, alin.(1) 
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

hotărăşte : 

 

Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.150/2012 privind aprobarea 
Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, 
pentru perioada 2013-2019, 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 şi Autorităţii Rutiere Române 
- A.R.R. – Agenţia Mureş.  

 
                                                                                       

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

                      Contrasemnează 

SECRETAR 

Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului judeţean de 

transport rutier public de persoane prin curse regulate,  

pentru perioada 2013 – 2019 

 

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. 

Pe parcursul derulării activităţii de transport rutier public judeţean de persoane au 

fost înregistrate propuneri privind introducerea unor trasee noi, de asemenea au fost 

constatate modificări ale fluxurilor de călători pe unele trasee executate precum şi 

efectuarea unor curse care nu corespund nevoilor actuale de deplasare ale publicului 

călător, motiv pentru care este necesară actualizarea programului judeţean de 

transport, după cum urmează: 
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TRASEU JUDETEAN 

 

Observaţii privind  
actualizarea programului  

judeţean de transport 

1 001 Tg.Mureş Acăţari-Ungheni Tg.Mureş Modificare ore circulatţe 

2 004 Tg.Mureş Ungheni-Acăţari Tg.Mureş Modificare ore circulaţie 

3 005 Tg.Mureş Ungheni-Tirimia Tg.Mureş Modificare ore circulaţie 

4 006 Tg.Mureş Ungheni Tirimia Reducere număr de curse 

5 007 Tg.Mureş Acăţari-Corneşti-Cinta Tg.Mureş Modificare ore circulaţie 

6 047 Tg.Mureş Band Zau de Câmpie Suplimentare număr de curse 

7 056 Tg.Mureş Câmpeniţa Şincai - Fânaţe Reducere nr. curse + modificare ore circulaţie 

8 072 Tg.Mureş Nazna Sântioana Modificare ore circulaţie 

9 081 Tg.Mureş Ungheni Vidrasău Modificare ore circulaţie 

10 082 Tg.Mureş  Vălureni Suplimentare curse + modificare ore circulaţie 

11 086 Tg.Mureş Recea Somoştelnic Modificare ore circulaţie 

12 087 Tg.Mureş Recea Valea Izvoarelor Reducere număr de curse 

13 120 Reghin Solovăstru Jabeniţa Suplimentare număr de curse 

14 148 Luduş Iernut Târnăveni Reducere nr. curse + modificare ore circulaţie 

15 158 Tg.Mureş  Ernei Selgros Reducere nr. curse + modificare ore circulaţie 

16 165 Tg.Mureş  Corunca Vaţman Traseu nou-introdus 

17 166 Târnăveni  Dâmbău Traseu nou-introdus 

    

            Nr. 25700/27.11.2017 

   Dosar VI D/1 
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Drept urmare, în conformitate cu prevederile art.17, alin.(1), lit.c) din Legea 

nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art.17 din Normele de 

aplicare a Legii nr.92/2007, propun spre aprobare actualizarea Programului 

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

perioada 2013 – 2019, conform proiectului de hotărâre anexat. 

Proiectul de hotărâre, privind actualizarea Programului judeţean de transport rutier 

public de persoane prin curse regulate, a fost publicat pe site-ul instituţiei, la adresa 

www.cjmures.ro, conform dispoziţiilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

http://www.cjmures.ro/
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului judeţean de 

transport rutier public de persoane prin curse regulate,  

pentru perioada 2013 – 2019 

 

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, numit în continuare 

Programul judeţean de transport. 

Şedinţa naţională de atribuire electronică a traseelor cuprinse în programele 

judeţene de transport s-a desfăşurat în data de 18.12.2013, conform calendarului 

comunicat prin adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - 

M.D.R.A.P. nr.97337 din 28.11.2013. 

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 conform 

propunerii comisiei paritare formulate pe baza rezultatelor şedinţei de atribuire 

electronică naţională, comunicate de Centrul Naţional de Management pentru 

Societatea Informaţională - C.N.M.S.I. ( în prezent Agenţia pentru Agenda Digitală a 

României - A.A.D.R.) 

Pentru traseele rămase nesolicitate/neatribuite, traseele nou-înfiinţate sau cele la 

care operatorii de transport au renunţat, au fost organizate 15 proceduri de atribuire 

(şedinţele de atribuire din: 04.04.2014, 07.07.2014, 19.09.2014, 17.10.2014, 

14.11.2014, 25.06.2015, 29.07.2015, 14.09.2015, 26.10.2015, 23.11.2015, 

10.05.2016, 12.09.2016, 20.02.2017, 12.06.2017 şi 13.10.2017).  

Referitor la programul judeţean de transport, menţionăm că acesta a fost actualizat 

în cursul anului trecut prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.51/31.03.2016. 

De la acea dată, pe parcursul derulării activităţii de transport rutier public judeţean 

de persoane, unii operatori de transport au constatat modificări ale fluxurilor de 

călători pe traseele executate precum şi efectuarea unor curse care nu corespund 

nevoilor actuale de deplasare ale publicului călător, motiv pentru care este necesară 

modificarea graficelor de circulaţie aferente anumitor trasee cuprinse în Programul 

judeţean de transport. 

 

    Nr. 1029/18.01.2018 

  Dosar VI D/1 
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Drept urmare, în vederea actualizării Programului judeţean de transport, operatorii 

de transport şi unele primării au depus solicitări şi propuneri privind modificarea 

orelor de plecare/sosire în/din curse, suplimentarea/reducerea numărului de curse 

pe anumite trasee, respectiv introducerea unor trasee noi. 

Toate solicitările de modificare au fost publicate pe site-ul C.J.Mureş şi au fost 

analizate în şedinţa de lucru din data de 05.10.2017 la care au participat operatorii 

de transport judeţean de persoane, deţinători de licenţe de traseu.  

Concluziile rezultate în urma dezbaterii au fost cuprinse în proiectul de hotărâre 

privind actualizarea Programului judeţean de transport având în vedere legislaţia în 

vigoare privind transportul rutier public de persoane. 

 

Potrivit prevederilor art.17 din Normele de aplicare a Legii nr.92/2007 privind 

serviciile de transport public local, aprobate prin Ordinul M.I.R.A. nr.353/2007, 

programele de transport judeţene pot fi actualizate astfel: 

 

a) prin prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau ambelor 

capete de traseu, dar numai la iniţiativa autorităţilor administraţiei publice judeţene 

şi după aprobarea prin hotărâre a acestora, cu condiţia ca acestea să nu se suprapună 

peste traseele existente; 

b) prin introducerea de noi trasee, la iniţiativa autorităţii administraţiei publice 

judeţene şi după aprobarea prin hotărâre a acesteia; 

c) prin modificarea numărului de curse de către autoritatea judeţeană de transport, 

dar numai la solicitarea consiliului judeţean şi după aprobarea prin hotărâre a 

acestuia; 

d) prin modificarea orelor din graficele de circulaţie de către autorităţile judeţene de 

transport, dar numai la solicitarea consiliului judeţean şi după aprobarea prin 

hotărâre a acestuia; 

e) prin introducerea de staţii de către autorităţile judeţene de transport, dar numai 

la solicitarea consiliului judeţean şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia; 

f) prin eliminarea de staţii de către autorităţile judeţene de transport, dar numai la 

solicitarea operatorului de transport rutier şi după aprobarea prin hotărâre a 

consiliului judeţean; 

g) prin eliminarea unui traseu care nu a fost atribuit în două şedinţe de atribuire. 

Din analiza solicitărilor înregistrate, precum şi a propunerilor, sesizărilor sau 

observaţiilor venite din partea tuturor celor interesaţi, rezultă că principalele 

modificări care stau la baza actualizării Programului judeţean de transport vizează 

următoarele trasee: 
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1 001 Tg.Mureş Acăţari-Ungheni Tg.Mureş   •    

2 004 Tg.Mureş Ungheni-Acăţari Tg.Mureş   •    

3 005 Tg.Mureş Ungheni-Tirimia Tg.Mureş   •    

4 006 Tg.Mureş Ungheni Tirimia  •     

5 007 Tg.Mureş Acăţari-Corneşti-Cinta Tg.Mureş   •    

6 047 Tg.Mureş Band Zau de Câmpie  •     

7 056 Tg.Mureş Câmpeniţa Şincai - Fânaţe  • •    

8 072 Tg.Mureş Nazna Sântioana   •    

9 081 Tg.Mureş Ungheni Vidrasău   •    

10 082 Tg.Mureş  Vălureni  • •    

11 086 Tg.Mureş Recea Somoştelnic   •    

12 087 Tg.Mureş Recea Valea Izvoarelor  •     

13 120 Reghin Solovăstru Jabeniţa  •     

14 148 Luduş Iernut Târnăveni  • •    

15 158 Tg.Mureş  Ernei Selgros  • •    

16 165 Tg.Mureş  Corunca Vaţman     •  

17 166 Târnăveni  Dâmbău     •  

 

În concluzie, din situaţia mai sus-prezentată se desprinde următoarea sinteză:  

 modificare număr de curse – 8 trasee (suplimentare nr.curse – 3 trasee: 047, 

082, 120 şi reducere nr.curse – 5 trasee: 006, 056, 087, 148 şi 158) 

 modificarea orelor din graficele de circulaţie – 11 trasee 

 introducere de noi trasee – 2 trasee (traseul 165 şi 166) 

 

Proiectul de hotărâre, privind actualizarea Programului judeţean de transport 

rutier public de persoane prin curse regulate, a fost publicat pe site-ul instituţiei, 

la adresa www.cjmures.ro, conform dispoziţiilor Legii nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

DIRECTOR EXECUTIV 

Alin Mărginean 
 

 

 

Întocmit: Marcel Matei 

 

http://www.cjmures.ro/
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