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HOTĂRÂREA  NR. _____ 

din 28 februarie 2013 
 

privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 5 trasee, pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale  
 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 
 Văzând expunerea de motive a Direcţiei Economice nr.3669 /21.II.2013, 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; 

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  atribuirea  licenţelor de traseu, aferente  unui număr de 5 
trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Licenţele de traseu şi caietele de sarcini aferente acestora vor fi eliberate numai după 

prezentarea avizelor eliberate 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. 
 

 

 
 
  PREŞEDINTE      Avizat pentru legalitate 

                                          SECRETAR  
                   Ciprian Dobre                                              
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            R O M Â N I A                                                                                                       
   CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                

        JUDEŢUL MUREŞ 
         Direcţia Economică 
      Nr.3669/21.II.2013  

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

la proiectul de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu,  
aferente unui număr de 5 trasee, 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 vederea obţinerii unei licenţe de traseu pentru un serviciu de transport public 
judeţean prin curse regulate speciale, operatorii de transport rutier depun la autorităţile 
administraţiei publice de la nivel judeţean un dosar cu un set de documente care sunt 

prevăzute la art.33, alin.(1), din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public 
local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul MIRA nr.353/2007.   

 Autoritatea judeţeană de transport, din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, a eliberat 
de la înfiinţare (2008) până în momentul de faţă, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare şi cu respectarea îndeplinirii condiţiilor impuse pentru efectuarea transporturilor, un 

număr de 152 licenţe de traseu pentru transportul public de persoane prin curse speciale 
judeţene, corespunzătoare unui număr de 30 operatori de transport. 
 În momentul de faţă, din numărul total de licenţe eliberate, 48 licenţe sunt valabile 

restul de 104 fiind expirate. 
 Potrivit prevederilor art.17, alin.(1), lit.p), din Legea serviciilor de transport 
public local nr.92/2007, modificată şi completată prin Legea nr.163 din 11 iulie 

2011, 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. 

Drept urmare, în conformitate cu prevederile art.5, alin.3 şi ale 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, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 5 trasee, pentru 



efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate speciale. 
 

 

 
 

 

 

 

Operatorii de transport: SC Zarea Trans SRL şi SC Globus SRL au solicitat, în baza 
contractelor încheiate cu beneficiarii transportului, atribuirea licenţelor de transport public de 

persoane prin curse regulate speciale, pentru următoarele trasee: 
 

-   1). Neaua - Vădaş - Sângeorgiu de Pădure (solicitare SC Zarea Trans SRL-nr.480/ 14.01.2013); 

-   2). Bălăuşeri - Fântânele - Sângeorgiu de Pădure (solicitare SC Zarea Trans SRL-nr.481/ 14.01.2013); 

-   3). Săbed - Râciu - Ceuaşu de Câmpie - Sântana de Mureş (solicitare SC Globus SRL-nr.932/ 21.01.2013); 

-   4). Şincai - Herghelia - Porumbeni - Sântana de Mureş (solicitare SC Globus SRL-nr.933/ 21.01.2013); 

-   5). Sâmpetru de C.-Satu Nou-Sânmărtinu de C.-Sântana de Mureş (solicitare SC Globus SRL-nr.934/21.01.2013); 
 

 

 Documentele depuse, de fiecare solicitant în parte, 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: 
     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. 
  

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 MIRA nr.353/2007,   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. 
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                      Ciprian Dobre                                                             Bartha Iosif                                                      
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