
 

PROIECT 

HOTĂRÂREA NR. ________ 

din 28 mai 2015 

privind modificarea componenţei comisiei paritare pentru asigurarea 

propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane  

prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive a Direcţiei Economice nr.9.866/21.05.2015, 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 ministrului internelor şi reformei administrative, 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,  

hotărăşte : 

 

Art.1 Se aprobă modificarea componenţei comisiei paritare pentru asigurarea 

propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii 

regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu, după cum urmează:  

 - doamna Fărcaş Maria se înlocuieşte cu domnul Lupa Alexandru 

 - domnul Micu Vasile se înlocuieşte cu doamna Iosub Liliana 

 

Art.2 Cu data prezentei, Hotărârea 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, 

se modifică în mod corespunzător.  

 

Art.3 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 
Ciprian Dobre  

                      Avizat pentru legalitate 
SECRETAR 

Paul Cosma 
 

 



 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei 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 conformitate cu prevederile Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007,  cu 

modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor de aplicare a legii, aprobate prin 

Ordinul nr.353/2007 al ministrului internelor şi reformei administrative, Consiliul 

Judeţean Mureş a aprobat prin Hotărârea nr.139/2011 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. 

 

Conform prevederilor art. 16, alineatul (3), litera b), din Legea nr. 92/2007, a serviciilor 

de transport public local, modificată şi completată prin Legea nr.163 din 11 iulie 2011, 

consiliile judeţene sunt obligate să înfiinţeze comisii paritare, formate dintr-un 

reprezentant al consiliului judeţean şi un reprezentant al agenţiei A.R.R. din judeţul 

respectiv, prin care să asigure propuneri de atribuire a serviciului de transport public de 

persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu.  

 

Componenţa actuală a comisiei paritare este formată din următorii membrii: Matei 

Corneliu Marcel - reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş şi Fărcaş Maria din partea 

Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Mureş. 

 

Prin adresa nr.2153/07.03.2015, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.8695 din 

07.05.2015, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. Agenţia Mureş ne comunică faptul că 

reprezentantul permanent în comisia paritară pentru asigurarea propunerilor de 

atribuire a traseelor de transport public judeţean de persoane prin curse regulate va fi 

numai şeful de agenţie al A.R.R. Mureş. 

 

Drept urmare, propunem Consiliului Judeţean Mureş modificarea componenţei comisiei 

paritare, pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de 

persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu, prin înlocuirea 

doamnei Fărcaş Maria (referent în cadrul Agenţiei A.R.R. Mureş) cu domnul Lupa 

Alexandru - şef Agenţie A.R.R. Mureş.   
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De asemenea, având în vedere că domnul Micu Vasile, membru supleant în comisia 

paritară, nu mai îndeplineşte condiţia reprezentării Consiliului Judeşean Mureş, urmare 

a încetării raportului de muncă prin pensionare pentru limită de vârstă, propunem 

înlocuirea acestuia cu doamna Iosub Liliana – inspector la Autoritatea judeţeana de 

transport din cadrul Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş. 

 

Faţă de cele prezentate, propunem Consiliului Judeţean Mureş aprobarea proiectului de 

hotărâre privind modificarea componenţei comisiei paritare pentru asigurarea 

propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii 

regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Marcel Matei 

Verificat: director executiv Alin Mărginean 
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