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Nr. 30546/21.11.2019      

Dosar VI/D/1                                                                                                  

 

PROIECT 

HOTĂRÂREA NR. ________ 

din 28 noiembrie 2019 

 

privind prelungirea valabilității Programului judeţean de transport rutier 

public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013 - 2019, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.150/2012, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând referatul de aprobare nr.30545/21.11.2019 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Mureş, raportul de specialitate al Compartimentului Autoritatea Județeană 

de Transport, raportul Serviciului Juridic precum şi avizul comisiilor de specialitate. 

Având în vedere prevederile: 

- art. X alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de 

persoane; 

- art. 3  pct. 61 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. „f” și art.182 alin. (1) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

hotărăşte: 

Art.1. Se ia act de prelungirea de drept până la data de 30 iunie 2023 a valabilității 

Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, 

pentru perioada 2013-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.150/2012, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.2. De la data aprobării prezentei hotărâri, denumirea Programului judeţean de 

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

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.150/2012, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: „Programul 

județean de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, pentru 

perioada 2013 - 2023”. 
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Art.3. Prezenta  hotărâre  se  comunică  Autorităţii  judeţene  de  transport  din 

cadrul Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş, care răspunde de aducerea 

sa la îndeplinire.  

                                                                                       

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

                      Avizat pentru legalitate 

SECRETAR GENERAL 

Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE 

a proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilității Programului 
judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, 

pentru perioada 2013 - 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Mureș nr.150/2012, cu modificările și completările ulterioare 

 

Potrivit prevederilor art. X, alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

51/2019, pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 

transportului de persoane, valabilitatea actualelor programe de transport județean și 

a licențelor de traseu pentru transportul rutier prin curse regulate de persoane, la 

nivel județean, s-a prelungit până la data de 30.06.2023. 

De asemenea, odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

51/2019, transportului public de persoane prin curse regulate în trafic județean îi 

sunt incidente dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, ieșind astfel din sfera serviciilor publice și intrând sub 

incidența regimului comercial cu denumirea de transport rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate. 

Raportat la considerentele expuse anterior, propunem următoarele: 

- constatarea prelungirii până la data de 30 iunie 2023 a valabilității Programului 

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

2013–2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 150/2012, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- schimbarea denumirii programului de transport din „Programul judeţean de 

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

în „Programul județean de transport rutier contra cost de persoane prin servicii 

regulate, valabil până la 30.06.2023", deoarece, conform dispozițiilor legale în 

vigoare, transportul județean de persoane are caracteristicile unui transport în regim 

comercial și nu mai este considerat serviciu public. 

Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare proiectul de 

hotărâre alăturat. 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

   Nr. 30545/21.11.2019 

  Dosar VI D/1 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilității Programului 

judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, 

pentru perioada 2013 - 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr.150/2012, cu modificările și completările ulterioare 

 

Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, 

pentru perioada 2013–2019, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr. 150/2012, cu modificările și completările ulterioare. 

Conform art. X, alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2019, pentru 

modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de 

persoane, valabilitatea actualelor programe de transport județean și a licențelor de 

traseu pentru transportul rutier prin curse regulate de persoane, la nivel județean,  

s-a prelungit până la data de 30.06.2023. 

De asemenea, odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

51/2019, transportului public de persoane prin curse regulate în trafic județean îi 

sunt incidente dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, ieșind astfel din sfera serviciilor publice și intrând sub 

incidența regimului comercial cu denumirea de transport rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate. 

Precizăm că anterior adoptării ordonanței de urgență mai sus-menționate, 

transportul județean de persoane prin curse regulate s-a aflat sub incidența Legii nr. 

92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările 

ulterioare, fiind considerat serviciu public. 

În conformitate cu prevederile art.3, punctul 61 din Ordonanța Guvernului nr.27/2011 

privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile 

competente pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, 

la nivel județean, sunt consiliile județene. 

 

 

    Nr. 30614/22.11.2019 

  Dosar __________________ 
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Față de cele prezentate, propunem următoarele: 

- prelungirea, de drept, până la data de 30 iunie 2023 a valabilității Programului 

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

2013–2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 150/2012, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- schimbarea denumirii programului de transport din „Programul judeţean de 

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

în „Programul județean de transport rutier contra cost de persoane prin servicii 

regulate, valabil până la 30.06.2023", deoarece, conform dispozițiilor legale în 

vigoare, transportul județean de persoane are caracteristicile unui transport în regim 

comercial și nu mai este considerat serviciu public. 

Raportat la considerentele expuse anterior, supunem dezbaterii și aprobării proiectul 

de hotărâre privind prelungirea valabilității Programului judeţean de transport rutier 

public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013 - 2019, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.150/2012, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Marcel Matei 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilității Programului judeţean de 
transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013 - 
2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 150/2012, cu 
modificările și completările ulterioare 
 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş cu 

Referatul de aprobare nr. 30545/21.11.2019 și în considerarea celor reținute în Raportul de 

specialitate nr. 30614/22.11.2019 al Autorității Județene de Transport Public, 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 

115/26.09.2019, am procedat la verificarea legislației primare și secundare incidente, în 

aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă 

incidente activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, 

sens în care am întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Din analiza înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea actului 

administrativ sunt incidente prevederile art. X alin. (1) din O.U.G. nr. 51/2019 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane, ale 

O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit textului legal mai sus indicat, valabilitatea actualelor programe de transport 

județean și a licențelor de traseu pentru transportul rutier prin curse regulate de persoane, 

la nivel județean, se prelungește până la data de 30.06.2023. 

În ceea ce privește normele de competență, sunt aplicabile prevederile art. 173 alin. (1) lit. 

„f” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, potrivit cărora consiliul județean îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, în 

speță cele ale art. 3 punctul 6^1 din OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu 

modificările și completările ulterioare, potrivit cărora autoritățile competente pentru 

transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, sunt 

consiliile județene. 

Menționăm totodată că, proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

art. 81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

                 Nr. 30661/22.11.2019 

                 Dosar nr. VI/D/1 
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Din perspectiva celor mai sus arătate, în considerarea prevederilor legale la care am făcut 

mai sus referire, apreciem că proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilității 

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

perioada 2013 - 2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 150/2012, cu 

modificările și completările ulterioare, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus 

dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către 

comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art. 136 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 

privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Catrinoi Ionuț/2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas – Şef Serviciu 
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