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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 2008-2013, rămase nesolicitate/neatribuite 

sau la care operatorii de transport au renunţat 
 

În baza Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr.353/2007 pentru aprobarea 

Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat, 

prin Hotărârea nr.47/27.03.2008, Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, 
pentru perioada 2008 – 2011, numit în continuare Programul judeţean de transport. 

Prin hotărârile nr.125/25.09.2008, nr.179/17.12.2009 şi nr.141/30.09.2010, Consiliul Judeţean a aprobat 

modificările propuse pentru actualizarea Programului judeţean de transport. 
Prin H.C.J.Mureş nr.148/24.11.2011 a fost aprobată menţinerea valabilităţii Programului judeţean de 

transport până la 30.04.2013 precum şi actualizarea acestuia. 

Traseele de transport public judeţean de persoane, aprobate prin Hotărârea nr.47/27.03.2008, au fost 
atribuite prin hotărâri ale comisiei paritare (înfiinţată prin H.C.J.Mureş nr.48/27.03.2008), pe baza rezultatelor de 

la şedinţele de atribuire electronică naţională, organizate la data de 30.04.2008 şi 30.05.2008.  

După data de 01.07.2008, dată la care a început derularea activităţii de transport conform Programului 

judeţean de transport, aprobat prin H.C.J.nr.47/27.03.2008, au mai fost organizate 13 sedinţe de atribuire 
electronică pentru realocarea traseelor la care au renunţat operatorii de transport.   

Ultima licitaţie electronică a avut loc în data de 23.12.2011 pentru atribuirea traseului nr.113: Sighişoara 

-- Daneş -- Criş, la care a renunţat operatorul de transport SC Sibtrans SRL. 
Urmare a modificării prevederilor legale referitoare la atribuirea traseelor din programele judeţene de 

transport, comisiile paritare formulează propuneri de atribuire pe baza rezultatelor şedinţelor de atribuire 

electronică iar consiliile judeţene, potrivit art.17, alin.(1), lit.p) din Legea nr.92/2007,  “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.” 

Modul de atribuire al licenţelor de traseu şi  atribuţiile comisiei paritare sunt prevăzute la art.19 din 

Normele 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, după cum urmează: 

(1) Licenţele de traseu se atribuie prin hotărâre a consiliului judeţean, pe baza propunerilor comisiei 

paritare, şi se emit/se eliberează de către agenţia ARR respectivă. 
(2) Atribuirea traseelor se va face electronic prin sistemul naţional, pentru fiecare judeţ, urmând ca pe 

baza rezultatelor acesteia comisia paritară să emită propuneri privind traseele atribuite. 

În concluzie, pe baza rezultatelor publicate de C.N.M.S.I.-Bucureşti  în urma şedinţei de atribuire 

electronică din 23.12.2011, comisia paritară (înfiinţată prin H.C.J.nr.139/27.10.2011), întrunită în data de 
23.12.2011, propune spre aprobarea C.J.Mureş atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în 

Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2013, rămase 

nesolicitate/neatribuite sau la care operatorii de transport au renunţat, conform procesului-verbal anexat prezentei. 
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H O T Ă R Â R E A   N R. ________ 

din 31 ianuarie 2012 

 

privind atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele 

cuprinse în Programul judeţean de transport rutier public de persoane 

prin curse regulate, pentru perioada 2008-2013, rămase nesolicitate/neatribuite 

sau la care operatorii de transport au renunţat 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive a Direcţiei Economice nr.1481/25.I.2012 , 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 Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.47/2008 privind aprobarea Programului judeţean de 

transport rutier public de persoane prin curse regulate, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- 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,  

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

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 2008-2013, rămase 

nesolicitate/neatribuite sau la care operatorii de transport au renunţat, conform propunerii comisiei 

paritare, formulate pe baza rezultatelor publicate de C.N.M.S.I.-Bucureşti la şedinţa de atribuire 

electronică naţională din data de 23.12.2011, 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. 
 

 

 

                 Avizat pentru legalitate 

   P R E S E D I N T E,                     SECRETAR,  

              Lokodi  Edita Emöke                                                          Aurelian Paul Cosma  

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ANEXA la Hotărârea nr._______  din 31.01.2012 
 

privind atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul judeţean de transport rutier public de 

persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2013, rămase nesolicitate/neatribuite sau la care operatorii de 

transport au renunţat 

 

Nr Denumire Oferta / Date Operator Punctaj C1 C2 C3 C4 C5 

1 Traseu 113: Sighisoara -- Danes -- Cris (24 km) 19.00 0 10.00 9.00 0 0 
 OLIMPIC TOURS SRL         
 Cod Fiscal: R16329426 Loc. Sighisoara Jud. MS       

 
Legenda: 

C1 = Vechime parc, C2 = Tip deţinere, C3 = Grad confort, C4 = Copii conforme suspendate, C5 = Vechime traseu 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 


