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HOTĂRÂREA NR. 117 

din 27 septembrie 2018 

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.20027/20.09.2018 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, 

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.(1) Se aprobă atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 22 trasee, 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Licenţele de traseu şi caietele de sarcini aferente acestora vor fi eliberate numai 

după prezentarea avizelor emise de compartimentele sau serviciile specializate de 

transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale pentru staţiile utilizate 

pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate, cu respectarea dispoziţiilor 

legale. 

Art.2. Prezenta  hotărâre  se  comunică  Autorităţii  judeţene  de  transport  din 

cadrul Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş, care răspunde de aducerea 

sa la îndeplinire.   

                                                                                        
PREŞEDINTE 
Péter Ferenc   

                      Contrasemnează 
SECRETAR 

Paul Cosma 
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 Nr. 20027/20.09.2018 

 Dosar VI D/1 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane  

prin curse regulate speciale 

 

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.92/2007 şi ale Normelor de aplicare aprobate 

prin Ordinul M.I.R.A nr.353/2007, operatorul de transport SC Balint Trans SRL a 

solicitat, în baza contractelor încheiate cu beneficiarii transportului, atribuirea 

licenţelor de transport public de persoane prin curse regulate speciale, pentru 

următoarele trasee: 
 

-  1)  Botez - Gheja – Luduş - Vidrasău (Parc industrial) 

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

-  2)  Dătăşeni - Vidrasău (Parc industrial)  

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

-  3)  Sălcud - Vidrasău (Parc industrial)   

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

-  4)  Iclandu Mare- Vidrasău (Parc industrial)  

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

-  5)  Lăscud - Şomoştelnic - Vidrasău (Parc industrial)   

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

-  6)  Şăuşa – Moreşti - Vidrasău (Parc industrial) 

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

-  7)  Adămuş – Târnăveni – Cucerdea - Vidrasău (Parc industrial)  

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

-  8)  Hărănglab – Deaj - Vidrasău (Parc industrial)   

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

-  9)  Roteni - Vidrasău (Parc industrial)  

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

- 10)  Şilea Nirajului - Vidrasău (Parc industrial)   

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

- 11)  Hodoşa - Vidrasău (Parc industrial)   

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

- 12)  Reghin - Vidrasău (Parc industrial)   

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 
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- 13)  Mădăraş – Pănet – Sâncraiu de Mureş - Vidrasău (Parc industrial)   

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

- 14)  Vaideiu - Vidrasău (Parc industrial)   

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

- 15)  Tîrgu-Mureş - Vidrasău (Parc industrial)   

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

- 16)  Tîrgu-Mureş (via Cornişa) - Vidrasău (Parc industrial)   

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

- 17)  Tîrgu-Mureş (via Tudor) - Vidrasău (Parc industrial)   

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

- 18)  Sângeorgiu de Mureş - Vidrasău (Parc industrial)   

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

- 19)  Sânmărghita – Chirileu - Vidrasău (Parc industrial)  

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

- 20)  Bogata - Iernut - Ungheni 

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.19671/14.09.2018) 

- 21)  Miercurea Nirajului - Crăciunești - Ungheni  

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.19671/14.09.2018) 

- 22)  Târnăveni - Mica - Ungheni  

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.19671/14.09.2018) 

 

Licenţele de traseu şi caietele de sarcini aferente acestora urmează a fi eliberate în 

baza Hotărârii Consiliului Judeţean de atribuire a licenţelor de traseu, în 

conformitate cu prevederile art.35, alin.(1), din Normele de aplicare a Legii 

serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul M.I.R.A 

nr.353/2007, cu modificările şi completările ulterioare, după prezentarea avizelor 

eliberate de compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul 

autorităţilor administraţiei publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile 

utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate. 

 

Drept urmare, în conformitate cu prevederile art.17, alin.(1), lit.p) din Legea 

nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art.31, alin.2 din 

Normele de aplicare a Legii nr.92/2007, propun spre aprobare atribuirea licenţelor 

de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate speciale, conform proiectului de hotărâre anexat. 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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   Nr. 20044/20.09.2018 

   Dosar _________________ 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane  

prin curse regulate speciale 

 

Potrivit art.5, alin.(1), din Legea nr.92/2007, este considerat serviciu de transport 

public local de persoane prin curse regulate speciale transportul public efectuat tur-

retur, pe rute şi cu programe de transport prestabilite de către beneficiarul 

serviciului de transport sau de către cel care a angajat serviciul privind transportul 

unor persoane sau al unor grupuri de persoane, şi anume: transportul copiilor, 

elevilor şi studenţilor la şi de la instituţiile de învăţământ, transportul salariaţilor la 

şi de la instituţiile la care sunt salariaţi sau transportul angajaţilor unui operator 

economic la şi de la locul de muncă. 

Transportul judeţean de persoane prin curse regulate speciale poate fi efectuat de 

către operatorii de transport rutier care au încheiat un contract cu un beneficiar sau 

cu cel care a angajat serviciul de transport, în baza licenţelor de traseu şi a caietelor 

de sarcini eliberate de autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean în a 

căror rază administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorităţii Rutiere 

Române - A.R.R. 

În conformitate cu prevederile art.17, alin.(1), lit.p), din Legea serviciilor de 

transport public local nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile 

judeţene aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului 

public de persoane prin curse regulate sau a transportului public de persoane prin 

curse regulate speciale, după caz. 

Procedura de eliberare a licenţelor de traseu este prevăzută de art.31-36 din 

Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate 

prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.353/2007, cu 

modificările și completările ulterioare. 

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.92/2007 şi ale Normelor de aplicare aprobate 

prin Ordinul M.I.R.A nr.353/2007, operatorul de transport SC Balint Trans SRL a 

solicitat, în baza contractelor încheiate cu beneficiarii transportului, atribuirea 

licenţelor de transport public de persoane prin curse regulate speciale, pentru 

următoarele trasee: 

 

-  1)  Botez - Gheja – Luduş - Vidrasău (Parc industrial) 

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 
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-  2)  Dătăşeni - Vidrasău (Parc industrial)  

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

-  3)  Sălcud - Vidrasău (Parc industrial)   

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

-  4)  Iclandu Mare- Vidrasău (Parc industrial)  

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

-  5)  Lăscud - Şomoştelnic - Vidrasău (Parc industrial)   

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

-  6)  Şăuşa – Moreşti - Vidrasău (Parc industrial) 

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

-  7)  Adămuş – Târnăveni – Cucerdea - Vidrasău (Parc industrial)  

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

-  8)  Hărănglab – Deaj - Vidrasău (Parc industrial)   

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

-  9)  Roteni - Vidrasău (Parc industrial)  

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

- 10)  Şilea Nirajului - Vidrasău (Parc industrial)   

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

- 11)  Hodoşa - Vidrasău (Parc industrial)   

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

- 12)  Reghin - Vidrasău (Parc industrial)   

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

- 13)  Mădăraş – Pănet – Sâncraiu de Mureş - Vidrasău (Parc industrial)   

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

- 14)  Vaideiu - Vidrasău (Parc industrial)   

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

- 15)  Tîrgu-Mureş - Vidrasău (Parc industrial)   

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

- 16)  Tîrgu-Mureş (via Cornişa) - Vidrasău (Parc industrial)   

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

- 17)  Tîrgu-Mureş (via Tudor) - Vidrasău (Parc industrial)   

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

- 18)  Sângeorgiu de Mureş - Vidrasău (Parc industrial)   

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

- 19)  Sânmărghita – Chirileu - Vidrasău (Parc industrial)  

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.18511/29.08.2018) 

- 20)  Bogata - Iernut - Ungheni 

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.19671/14.09.2018) 
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- 21)  Miercurea Nirajului - Crăciunești - Ungheni  

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.19671/14.09.2018) 

- 22)  Târnăveni - Mica - Ungheni  

(solicitare SC Balint Trans SRL –înregistrată la C.J.Mureş sub nr.19671/14.09.2018) 

 

Documentele depuse de solicitant, în vederea licenţierii pentru efectuarea 

transportului pe traseele menţionate, sunt cele prevăzute la art.33, alin (1), din  

Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate 

prin Ordinul M.I.R.A. nr.353/2007: 

a) cererea; 

b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul şi capacitatea de transport a acestora; 

c) copiile conforme ale licenţei de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor 

prezentate în listă; 

d) graficul de circulaţie propus, care trebuie să fie în concordanţă cu programul de 

începere/încheiere a activităţilor, respectiv cu programul de intrare/ieşire din schimb, vizat 

de beneficiarul transportului sau de cel care a solicitat transportul; graficul de circulaţie va 

cuprinde sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităţilor/intrarea în 

schimb, respectiv transportul acestora la încheierea activităţilor/ieşirea din schimb; 

e)contractul/contractele încheiat/încheiate cu beneficiarul/ beneficiarii transportului, din 

care să rezulte programul de începere/încheiere a activităţilor, respectiv programul de 

intrare/ieşire din schimb; 

f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar. 

Întreaga documentaţie depusă în acest sens a fost analizată şi am constatat că   

solicitantul îndeplinește toate condiţiile prevăzute în Normele de aplicare a Legii 

serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Odinul M.I.R.A. 

nr.353/2007, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la executarea 

transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale.  

Licenţele de traseu şi caietele de sarcini aferente acestora urmează a fi eliberate 

într-un număr egal cu numărul de vehicule necesare efectuării traseului, pentru o 

perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractelor încheiate cu beneficiarii 

transportulului, dar nu mai mult de 3 ani, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean de 

atribuire a licenţelor de traseu, în conformitate cu prevederile art.35, alin.(1), din 

Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate 

prin Ordinul M.I.R.A nr.353/2007, cu modificările şi completările ulterioare, după 

prezentarea avizelor eliberate de compartimentele sau serviciile specializate de 

transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori judeţene, după caz, 

pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate. 
 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Alin Mărginean 
                                              

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Întocmit: Marcel Matei 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

cu expunerea de motive nr.20027/20.09.2018 şi raportul de specialitate al 

Autorității Județene de Transport Public,  

În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (4) din  Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea 

nr.172/23.11.2017, am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care 

precizăm următoarele: 

Alin. (1) al art. 3 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2017, cu 

modificările și completările ulterioare, prevede că „Serviciile de transport public 

local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprind 

totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi 

social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, sub 

controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, 

în scopul asigurării transportului public local, precum şi a transportului public 

judeţean de persoane.” 

Transportul județean de persoane, prin curse regulate speciale, poate fi efectuat 

de către operatorii de transport rutier, în baza licențelor de traseu eliberate în 

baza hotărârii autorității publice județene, potrivit art. 31 alin. (1^1) din Normele 

de aplicare a Legii nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și 

reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare și 

a caietelor de sarcini aprobate conform art. 32 din Legea nr. 92/2017, de 

autoritățile administrației publice de la nivel județean în a căror rază 

administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române 

(ARR). 

 

Nr.20045/20.09.2018 

Dosar. VI/A/3  
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Conform art. 17 alin. (1) lit. „p” din Legea nr. 92/2017, consiliile județene au ca 

atribuție aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului 

public de persoane prin curse regulate sau a transportului public de persoane prin 

curse regulate speciale, după caz. 

Conform documentelor care însoțesc proiectul de hotărâre, solicitanții 

îndeplinesc condițiile prevăzute în Normele de aplicare a Legii nr. 92/2007, 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 

353/2007, cu modificările și completările ulterioare, în vederea atribuirii 

licențelor de transport public de persoane prin curse regulate speciale. 

Precizăm totodată că, proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art. 80-82 raportate la cele ale art. 6 alin. (3) coroborat cu art. 30 

din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative nr. 24/2000, cu modificările si completările ulterioare. 

În considerarea prevederilor art. 91 alin. (1) lit. „f” din Legea administrației 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, potrivit cărora consiliul județean exercită orice alte atribuții prevăzute 

de lege, apreciem că proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de 

traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate speciale, poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului 

Judeţean Mureş. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Catrinoi Ionuț /18.09.2018, 2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas – Şef Serviciu 
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