HOTĂRÂREA NR.28
din 20 februarie 2020
privind atribuirea pe o perioadă determinată de 60 zile a licenţelor de traseu aferente
unui număr de 6 trasee, cuprinse în Programul județean de transport rutier contra cost
de persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2013 - 2023, la care operatorii de
transport anteriori au renunţat

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.3971/13.02.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean
Mureş, raportul de specialitate nr. 4027/13.02.2020 al Autorității județene de
transport public, raportul Serviciului juridic nr. 4073/14.02.2020, precum şi avizul
comisiilor de specialitate.
Având în vedere dispoziţiile:
- Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi
efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel
judeţean, aprobate prin Ordinul comun nr.1158/2336 din 2019 al ministrului
transporturilor şi al viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale și
administraţiei publice,
- Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și
completările ulterioare,
- Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 16/2020 privind aprobarea Procedurii de
atribuire, pe perioadă determinată, a traseelor județene din Programul județean de
transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2013 –
2023,
Ținând cont de Procesul-verbal nr. 3620/10.02.2020 privind stabilirea rezultatelor
evaluării ofertelor depuse de operatorii de transport în Programul județean de
transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2013 2023 în conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 16/2020, încheiat de
comisia numită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș nr. 185 din 6
februarie 2020,
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „d”, coroborate cu cele ale alin. (5) lit.
„q” și ale art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. (1) Se aprobă atribuirea pe o perioadă determinată de 60 zile a licențelor de
traseu aferente unui număr de 6 trasee cuprinse în Programul județean de transport
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rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2013 - 2023,
după cum urmează:
a) traseele 048 Tg.Mureș-Band-Șăulia, 049 Tg.Mureș-Band-Sărmașu și 050 Tg.MureșBand-Grebeniș-Fânațe, către operatorul de transport rutier S.C. Duda Trans S.R.L;
b) traseele 053 Tg.Mureș-Râciu-Șăulia, 054 Tg.Mureș-Râciu-Văleni și 055 Tg.Mureș
Râciu-Șăulia-Band-Tg.Mureș, către operatorul de transport rutier S.C. Viomob Impex
S.R.L.
(2) În cazul în care, din motive ce nu sunt imputabile consiliului județean, traseele
menţionate la alin. (1) nu sunt atribuite în termenul de 60 de zile, acesta se
prelungeşte până la data atribuirii lor, dar nu mai mult de 12 luni.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Autorităţii judeţene de transport public din
cadrul Direcţiei economice a Consiliului Judeţean Mureş, care răspunde de aducerea sa
la îndeplinire Mureș.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma
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Nr. 3971/13.02.2020
Dosar IX. B/1

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind atribuirea pe o perioadă determinată de 60 zile a
licenţelor de traseu aferente unui număr de 6 trasee, cuprinse în Programul județean
de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, pentru perioada
2013 - 2023, la care operatorii de transport anteriori au renunţat

În conformitate cu prevederile art. 24 din Normele metodologice privind aplicarea
prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost
de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean aprobate prin Ordinul
nr.1158/2336/12.08.2019 al ministrului transporturilor și al ministrului dezvoltării
regionale și administrației publice, consiliile județene pot organiza ședințe de
atribuire a traseelor la care au renunțat operatorii de transport (fără respectarea
termenului de 60 de zile de efectuare a traseului de la data notificării de
renunțare), pe o perioadă de 60 de zile, pe bază de anunţ public, cu posibilitatea
prelungirii valabilității acestora dar nu mai mult de 12 luni, în situația în care nu se
pot organiza ședințe de atribuire prin intermediul Sistemului informatic pentru
atribuirea electronică traseelor naționale, sistem care în acest moment nu poate fi
utilizat.
Conform anunțului public înregistrat sub nr. 2761/31.01.2020, Consiliul Județean
Mureș a organizat o procedură de atribuire a traseelor județene pentru care
operatorul de transport SC Simstel Impex SRL a depus notificarea de renunțare
nr.144/23.12.2019,
înregistrată
la
Consiliul
Județean
Mureș
sub
nr.34551/23.12.2019 (renunțare la traseele: 048 Tg.Mureș-Band-Șăulia, 049
Tg.Mureș-Band-Sărmașu, 050 Tg.Mureș-Band-Grebeniș-Fânațe, 053 Tg.Mureș-RâciuȘăulia, 054 Tg.Mureș-Râciu-Văleni și 055 Tg.Mureș-Râciu-Șăulia-Band-Tg.Mureș);
precum și adresa nr. 15/29.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.
2382/29.01.2020, prin care acesta ne aduce la cunoștință faptul că nu poate asigura
transportul pe o perioadă de 60 zile de la data depunerii cererii de renunțare.
Procedura de atribuire a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.16/2020 privind aprobarea Procedurii de atribuire, pe perioadă determinată, a
traseelor județene din Programul județean de transport rutier contra cost de
persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2013 – 2023, și s-a desfășurat în
perioada 04.02.2020-12.02.2020.
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În conformitate cu criteriile de evaluare și metodologia de punctare, prin procesul
verbal nr. 3620/10.02.2020 al comisiei de evaluare a ofertelor numită prin
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș nr. 185 din 6 februarie 2020, au
fost declarați câștigători următorii operatori de transport:
1). S.C. Duda Trans S.R.L., pentru traseele: 048 Tg.Mureș-Band-Șăulia, 049
Tg.Mureș-Band-Sărmașu și 050 Tg.Mureș-Band-Grebeniș-Fânațe.
2). S.C. Viomob Impex S.R.L., pentru traseele: 053 Tg.Mureș-Râciu-Șăulia, 054
Tg.Mureș-Râciu-Văleni și 055 Tg.Mureș-Râciu-Șăulia-Band-Tg.Mureș.
Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, atribuirea licențelor de traseu se face prin
hotărâre a consiliului județean, drept pentru care propunem atribuirea licențelor
de traseu pentru o perioadă de 60 de zile, celor doi operatori de transport rutier
mai sus-menționați.
Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare proiectul de
hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Nr. 4027/13.02.2020
Dosar IX.B/1

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind atribuirea pe o perioadă determinată de 60 zile a
licenţelor de traseu aferente unui număr de 6 trasee, cuprinse în Programul județean
de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, pentru perioada
2013 - 2023, la care operatorii de transport anteriori au renunţat

În conformitate cu prevederile art. 24 din Normele metodologice privind aplicarea
prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost
de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean aprobate prin Ordinul
nr.1158/2336/12.08.2019 al ministrului transporturilor și al ministrului dezvoltării
regionale și administrației publice, consiliile județene pot organiza ședințe de
atribuire a traseelor la care au renunțat operatorii de transport (fără respectarea
termenului de 60 de zile de efectuare a traseului de la data notificării de renunțare),
pe o perioadă de 60 de zile, pe bază de anunţ public, cu posibilitatea prelungirii
valabilității acestora dar nu mai mult de 12 luni, în situația în care nu se pot organiza
ședințe de atribuire prin intermediul Sistemului informatic pentru atribuirea
electronică traseelor naționale, sistem care în acest moment nu poate fi utilizat.
Conform anunțului public înregistrat sub nr. 2761/31.01.2020, Consiliul Județean
Mureș a organizat o procedură de atribuire a traseelor județene pentru care operatorul
de transport SC Simstel Impex SRL a depus notificarea de renunțare
nr.144/23.12.2019, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.34551/23.12.2019
(renunțare la traseele: 048 Tg.Mureș-Band-Șăulia, 049 Tg.Mureș-Band-Sărmașu, 050
Tg.Mureș-Band-Grebeniș-Fânațe, 053 Tg.Mureș-Râciu-Șăulia, 054 Tg.Mureș-RâciuVăleni și 055 Tg.Mureș-Râciu-Șăulia-Band-Tg.Mureș); precum și adresa nr.
15/29.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 2382/29.01.2020, prin
care acesta ne aduce la cunoștință faptul că nu poate asigura transportul pe o
perioadă de 60 zile de la data depunerii cererii de renunțare.
Anunțul privind organizarea procedurii de atribuire a fost publicat în data de
04.02.2020 pe pagina de web: cjmures.ro la secțiunea Autoritatea Județeană de
Transport, precum și în ziarele “Cuvântul liber” și „Népújság”.
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Procedura de atribuire a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.16/2020 privind aprobarea Procedurii de atribuire, pe perioadă determinată, a
traseelor județene din Programul județean de transport rutier contra cost de
persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2013 – 2023, și s-a desfășurat în
perioada 04.02.2020-12.02.2020.
Criteriile de evaluare a operatorilor de transport şi punctajele care se acordă în cazul
atribuirii traseelor judeţene și Metodologia de punctare privind criteriile de evaluare a
operatorului de transport sunt cele prevăzute în Anexa nr. 3 și Anexa nr.4 la Normele
metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea
transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean,
aprobate prin Ordinul MT/MDRAP nr.1158/2336/12.08.2019.
Ca răspuns la anunțul public nr. 2761/2020, au depus solicitări următorii operatori de
transport, respectând termenul limită de depunere, respectiv data de 07.02.2020, ora
16:00:
1) Pentru traseul 048 Târgu Mureș-Band-Șăulia:
- SC Duda Trans SRL, Cod unic de înregistrare RO13851165, localitatea
județul Mureș, nr. de înregistrare 3467/07.02.2020;
2) Pentru traseul 049 Târgu Mureș-Band-Sărmașu:
- SC Duda Trans SRL, Cod unic de înregistrare RO13851165, localitatea
județul Mureș, nr. de înregistrare 3468/07.02.2020;
3) Pentru traseul 050 Târgu Mureș-Band-Grebeniș-Fânațe:
- SC Duda Trans SRL, Cod unic de înregistrare RO13851165, localitatea
județul Mureș, nr. de înregistrare 3470/07.02.2020;
4) Pentru traseul 053 Târgu Mureș-Râciu-Șăulia:
- SC Viomob Impex SRL Cod unic de înregistrare RO1209103 localitatea
județul Mureș, nr. de înregistrare 3389/07.02.2020;
5) Pentru traseul 054 Târgu Mureș-Râciu-Văleni:
- SC Viomob Impex SRL Cod unic de înregistrare RO1209103 localitatea
județul Mureș, nr. de înregistrare 3391/07.02.2020;
6) Pentru traseul 055 Târgu Mureș-Râciu-Șăulia-Band-Târgu Mureș:
- SC Viomob Impex SRL Cod unic de înregistrare RO1209103 localitatea
județul Mureș, nr. de înregistrare 3390/07.02.2020.

Târgu Mureș,

Târgu Mureș,

Târgu Mureș,

Târgu Mureș,

Târgu Mureș,

Târgu Mureș,

Prin procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor nr.3544/10.02.2020, comisia
de evaluare a ofertelor - constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean
Mureș nr. 185/2020 - a constatat existența și conformitatea tuturor documentelor
solicitate pentru fiecare traseu supus atribuirii.
În conformitate cu criteriile de evaluare și metodologia de punctare, comisia de
evaluare a ofertelor, a stabilit, potrivit procesului verbal nr.3620/10.02.2020,
atribuirea celor 6 trasee următorilor operatori de transport rutier:
1) Pentru traseul 048 Târgu Mureș-Band-Șăulia:
- SC Duda Trans SRL, Cod unic de înregistrare RO13851165 , localitatea Târgu Mureș,
județul Mureș, cu mijlocul de transport MS-67-CBB /55 locuri/17 puncte;
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2) Pentru traseul 049 Târgu Mureș-Band-Sărmașu:
- SC Duda Trans SRL, Cod unic de înregistrare RO13851165, localitatea Târgu Mureș,
județul Mureș, punctaj total 9,5 puncte, cu mijloacele de transport:
 MS-72-CBB /53 locuri/12 puncte,
 MS-27-CBB /22 locuri/7 puncte;
3) Pentru traseul 050 Târgu Mureș-Band-Grebeniș-Fânațe:
- SC Duda Trans SRL, Cod unic de înregistrare RO13851165, localitatea Târgu Mureș,
județul Mureș, punctaj total 5,5 puncte, cu mijloacele de transport:
 MS-37-CBB /47 locuri/1 punct,
 MS-23-CBB /22 locuri/10 puncte;
4) Pentru traseul 053 Târgu Mureș-Râciu-Șăulia:
- SC Viomob Impex SRL Cod unic de înregistrare RO1209103 localitatea Târgu Mureș,
județul Mureș, cu mijlocul de transport B-22-VMB /35 locuri/45 puncte;
5) Pentru traseul 054 Târgu Mureș-Râciu-Văleni:
- SC Viomob Impex SRL Cod unic de înregistrare RO1209103 localitatea Târgu Mureș,
județul Mureș, cu mijlocul de transport B-22-VMB /35 locuri/45 puncte;
6) Pentru traseul 055 Târgu Mureș-Râciu-Șăulia-Band-Târgu Mureș:
- SC Viomob Impex SRL Cod unic de înregistrare RO1209103 localitatea Târgu Mureș,
județul Mureș, cu mijlocul de transport B-22-VMB /35 locuri/45 puncte.
Precizăm că programul de circulație aferent traseelor 053, 054 și 055 permite
efectuarea curselor de pe cele trei trasee cu un singur (același) mijloc de transport.
Potrivit dispozițiilor art. 24 alin. (1) din Normele metodologice privind aplicarea
prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost
de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, aprobate prin Ordinul comun nr.
1158/2336 din 2019 al minstrului transporturilor şi al viceprim - ministrului, ministrul
dezvoltării regionale și administraţiei publice, atribuirea licențelor de traseu se face
prin hotărâre a consiliului județean.
Luând în considerare cele menționate anterior, proiectul de hotărâre privind
atribuirea pe o perioadă determinată de 60 zile a licenţelor de traseu aferente unui
număr de 6 trasee, cuprinse în Programul județean de transport rutier contra cost de
persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2013 - 2023, la care operatorii de
transport anteriori au renunţat poate fi supus dezbaterii și aprobării de către Consiliul
Județean Mureș.

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

Întocmit: Marcel Matei
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Nr. 4073/14.02.2020
Dosar nr. IX/B/1

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind atribuirea pe o perioadă determinată de 60 zile
a licenţelor de traseu aferente unui număr de 6 trasee, cuprinse în Programul
județean de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate,
pentru perioada 2013 - 2023, la care operatorii de transport anteriori au
renunţat
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
Referatul de aprobare nr. 3971/13.02.2020 şi în considerarea celor reținute în Raportul
de specialitate nr. 4027/13.02.2020 al Autorității Județene de Transport Public din
cadrul Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș,
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr. 115 din
26.09.2019, am procedat la verificarea legislației primare și secundare incidente, în
aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă
incidente activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică
legislativă, sens în care am întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:
În adoptarea actului administrativ supus analizei sunt incidente prevederile art. 24 din
Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi
efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel
judeţean, aprobate prin Ordinul comun nr. 1158/2336 din 2019 al minstrului
transporturilor şi al viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale și
administraţiei publice, precum și cele ale Procedurii de atribuire, pe perioadă
determinată, a traseelor județene din Programul județean de transport rutier contra
cost de persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2013 – 2023, aprobată prin
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 16 din 30 ianuarie 2020.
Astfel, în condițiile renunțării operatorului de transport rutier S.C. Simstel Impex S.R.L.
la efectuarea transportului rutier pe traseele atribuite, conform licențelor deținute, au
devenit incidente prevederile art. 24 alin. (1) din Normele metodologice privind
aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier
contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, aprobate prin Ordinul
comun nr. 1158/2336 din 2019 al minstrului transporturilor şi al viceprim - ministrului,
ministrul dezvoltării regionale și administraţiei publice.
Potrivit textului legal mai sus indicat, consiliile judeţene pot atribui trasee, pe o
perioadă de 60 de zile, termen în care se va organiza atribuirea electronică a acestora
prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale, pe bază de
anunţ public, cu respectarea criteriilor de evaluare prevăzute în anexa nr. 3 la norme.
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În aplicarea prevederilor alin. (2) al aceluiași text legal, Consiliul Județean Mureș a
adoptat Hotărârea nr. 16 din 30 ianuarie 2020, prin care s-a aprobat procedura de
atribuire, pe perioadă determinată, a traseelor județene din Programul județean de
transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2013 –
2023.
În urma derulării procedurii de atribuire, comisia de evaluare a ofertelor - constituită
prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș nr. 185/2020, a constatat
existența și conformitatea tuturor documentelor solicitate pentru fiecare traseu supus
atribuirii, potrivit procesului verbal nr. 3544/10.02.2020 al şedinţei de deschidere a
ofertelor.
Astfel, prin procesul verbal nr. 3620/10.02.2020, comisia de evaluare a ofertelor a
stabilit atribuirea celor 6 trasee, operatorilor de transport S.C. Duda Trans S.R.L. și S.C.
Viomob Impex S.R.L..
Menționăm că, rezultatele atribuirii licențelor de traseu nu au fost contestate în
termenul de 24 de ore de la comunicarea/afișarea rezultatelor, conform art. 9 alin. (1)
din procedura de atribuire aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 16 din
30 ianuarie 2020.
În ceea ce privește normele de competență aplicabile activității autorității publice
județene precizăm că, pe lângă cele arătate mai sus, sunt incidente și prevederile art.
173 alin. (1) lit. „d” coroborate cu cele ale alin. (5) lit. „q” din Ordonanța de Urgența a
Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, potrivit cărora consiliul județean asigură cadrul necesar
prestării serviciilor publice stabilite de lege în sarcina sa.
Menționăm totodată că, proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea
prevederilor art. 81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare.
Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind
atribuirea pe o perioadă determinată de 60 zile a licenţelor de traseu aferente unui
număr de 6 trasee, cuprinse în Programul județean de transport rutier contra cost de
persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2013 - 2023, la care operatorii de
transport anteriori au renunţat, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus
dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către
comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art. 136 alin. (4) din Ordonanța de
Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș

Întocmit: Catrinoi Ionuț/2 ex.
Verificat: Adriana Farkas – Şef Serviciu
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