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H O T Ă R Â R E A   N R. ________ 

din 28 noiembrie 2013 

privind aprobarea Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând expunerea de motive a Direcţiei Economice nr.22358 / 21.11.2013, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate, 
Având în vedere prevederile: 
-Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările şi completările  ulterioare; 

-Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor 
de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
-Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C nr.263/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea 

de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local; 

-Hotărârea Consiliului Judeţean nr.146 din 5 septembrie 2013, pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean nr.46 din 27 martie 2008 privind aprobarea Regulamentului pentru 
efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate în judeţul Mureş 

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 Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş să semneze contractele de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Autorităţii judeţene de transport din cadrul Direcţiei 

Economice a Consiliului Judeţean Mureş. 
 

          

                 Avizat pentru legalitate 
   P R E Ş E D I N T E,                     SECRETAR,  
                  Ciprian Dobre                                                          Aurelian Paul Cosma  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 



           R O M Â N I A                                                                                                       
   CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                

        JUDEŢUL MUREŞ 
         Direcţia Economică 

     Nr. 22358/21.11.2013  

EXPUNERE DE MOTIVE 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului-cadru  

de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, pentru perioada 2014-2019 
 

Potrivit adresei transmise de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice-M.D.R.A.P. 
nr.92203/13.11.2013, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.21745/14.11.2013, atribuirea 
traseelor cuprinse în programele judeţene de transport, pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2019, se va 

desfăşura în conformitate cu prevederile O.M.A.I nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare, 
respectiv ale O.M.A.I./O.M.T.I. nr.240/1614/2012 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, aşa cum a 
fost modificat prin O.M.D.R.A.P./O.M.T nr.3310/1365/2013. 

Conform calendarului comunicat, prima şedinţă de atribuire va avea loc în data de 13.12.2013, după 
care, în perioada 16.12.2013 - 20.12.2013, consiliile judeţene vor aproba prin hotărâre atribuirea 
licenţelor de traseu operatorilor de transport declaraţi câştigători în urma atribuirii electronice în sistemul 

naţional C.N.M.S.I., iar în perioada 20.12.2013 - 31.12.2013. după transmiterea de către consiliile 
judeţene a hotărârilor de atribuire a licenţelor de taseu şi a caietelor de sarcini, agenţiile A.R.R. vor elibera 
licenţele de traseu. 

După finalizarea etapelor mai sus-menţionate, în conformitate cu prevederile actelor normative în 
vigoare, consiliile judeţene încheie cu operatorii de transport, deţinători ai licenţelor de traseu, contracte 
de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, potrivit 
prevederilor art.17, alin.(1), lit.h) din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările 

şi completările ulterioare. 
Prin Hotărârea nr.146/2013, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.46 

din 27 martie 2008 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public de 

persoane prin curse regulate în judeţul Mureş, Consiliul Judeţean a aprobat, potrivit art.2 din hotărâre, “ 
(…) delegarea gestiunii serviciului de transport public pe traseele cuprinse în programul judeţean de 
transport rutier public de persoane prin curse regulate, aprobat prin H.C.J. nr.150/2012, operatorilor de 
transport rutier deţinători de licenţe de transport eliberate de Autoritatea Rutieră Română, în conformitate 
cu procedurile legal stabilite pentru atribuirea traseelor prin licitaţie publică.” 

Potrivit prevederilor art. 54, lit.b) din Normele de aplicare a Legii nr.92/2007, aprobate prin O.M.A.I 

nr.353/2007, gestiunea delegată se realizează de către autoritatea administraţiei publice locale în baza 
unui contract de delegare a gestiunii. 

Drept urmare, propunem spre aprobarea Consiliului Judeţean contractul-cadru de delegare a 

gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, care va sta la baza 
încheierii contractelor de delegare a gestiunii cu operatorii de transport rutier, cărora le-au fost eliberate 
licenţe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, pe traseele cuprinse în programul judeţean de transport, cu valabilitate de la 01.01.2014. 
 

                P R E Ş E D I N T E                                                         

                                       Ciprian Dobre                                                                                                                     
 

 

 
 

Întocmit: Matei Marcel 
Verificat: director Bartha Iosif 


