
            ROMÂNIA 

      JUDEŢUL MUREŞ      PROIECT 
 CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 

 

   HOTĂRÂREA  NR. ________ 

din 29 noiembrie 2012 
 

privind aprobarea Programului judeţean de transport 

rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013 – 2019 
 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 
            Văzând expunerea de motive a Direcţiei Economice nr.19.108/ 22.XI.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; 

-  Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere; 
- Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr.980/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor 

rutiere şi a activitaţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind 
transporturile rutiere; 

- Ordinul nr.240/1614 din 2012, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului   

transporturilor şi infrastructurii, privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a   
metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea 
atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic 

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

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,  
 

hotărăşte: 
 

    Art.1. Se aprobă Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin 

curse regulate pentru perioada 2013 - 2019 conform 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 - Agenţia Mureş. 
 

 

                  
        PREŞEDINTE     Avizat pentru legalitate 
                        SECRETAR 
                         Ciprian Dobre             

                           Aurelian-Paul Cosma 
         

 

 
 
 

 

 

pct16_anexa.xls


             R O M Â N I A                                                                                                       

   CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                

        JUDEŢUL MUREŞ 

         Direcţia Economică 

     Nr. 19.108/ 22.XI.2012 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean de transport  

rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013 – 2019 

 
Prin adresa nr.80592/MVF/21.08.2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor a comunicat consiliilor 

judeţene calendarul privind atribuirea traseelor din programele judeţene de transport a căror valabilitate începe 
cu data de 01.05.2013. Potrivit acestui calendar prima şedinţă de atribuire se va desfăşura în cursul lunii 

ianuarie 2013. Traseele vor fi atribuite electronic, în sistemul informatic naţional asigurat de Centrul National 

de Management pentru Societatea Informationala-C.N.M.S.I. Bucureşti, în funcţie de punctajul obţinut de 

operatorii de transport pe baza criteriilor de evaluare. 
Perioada de valabilitate a actualului program judeţean de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.47/27.03.2008, cu modificările şi completările ulterioare, expiră la data de 30.04.2013. 

 Drept urmare, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public 

local, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat la întocmirea noului program de transport - 

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

– 2019. 

În baza art.4, alin.(1), lit.c) din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificarile şi 
completarile ulterioare, serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate se execută pe rute 

şi cu programe de circulaţie prestabilite de către consiliul judeţean. 

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

2019 a fost întocmit pe structura celui valabil pentru perioada 2008-2013, căruia i s-au adus îmbunataţiri în 
funcţie de nevoile reale de deplasare ale populaţiei, ţinând cont de propunerile transmise de primării şi de 

operatorii de transport rutier de persoane şi având în vedere nevoia de stabilitate a serviciilor oferite 

pasagerilor.  
Astfel, programul de transport judeţean, pentru perioada 2013-2019, cuprinde un număr de 160 trasee, 

graficele de circulaţie aferente traseelor stabilite, precum şi numãrul mijloacelor de transport necesare şi 

capacitatea minimã de transport a acestora. 
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională, proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse 

regulate, pentru perioada 2013 – 2019 a fost publicat la adresa www.cjmures.ro  începând cu data de 

29.10.2012. 
Precizăm că valabilitatea noului program de transport a fost stabilită pe o perioadă de 74 luni în 

conformitate cu prevederile art.3 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor, nr.240 din 04.10.2012, şi 

al ministrului transporturilor şi infrastructurii, nr.1614 din 01.11.2012, privind aprobarea criteriilor de evaluare, 
a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în 

vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, 

publicat în Monitorul Oficial nr.762 din 13 noiembrie 2012; ulterior datei la care a fost publicat proiectului de 
hotărâre pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş. 

Faţă de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013 

– 2019 

 

         P R E Ş E D I N T E                                                        DIRECTOR 
                        Ciprian Dobre                                                               Bartha Iosif                                                      

 

 

 

 

 
Întocmit: Matei Marcel 
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