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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

 

2017. október 26.-i 

_____. számú HATÁROZAT 

A 2014-2019-es periódus, menetrend szerinti közúti személyszállítási programba foglalt, az előző 

szállítás szolgáltató által lemondott, egy útszakaszhoz tartozó útvonalengedélynek, az odaítéléséről  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóság 22006/18.10.2017. sz. Indokolását, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Figyelembe véve a rendelkezéseit: 

- az utólag módosított és kiegészített, a helyi közszállítási szolgáltatásokra vonatkozó 92/2007. sz. 

Törvénynek; 

- az utólagosan módosított és kiegészített a helyi közszállítási szolgáltatásokra vonatkozó 92/2007. 

sz. törvény alkalmazási normáit jóváhagyó 353/2017. sz. belügyi és közigazgatási reformért felelős 

miniszteri rendeletnek; 

- az utólag módosított és kiegészített, (51/2016. sz. M.T.H.), a 2013-2019-es periódus 

menetrendszerinti közúti személyszállítás megyei programjának a jóváhagyására vonatkozó 

150/2012. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak; 

- az utólag módosított és kiegészített, (63/2015. sz. M.T.H.), a menetrend szerinti köz 

személyszállítási szolgáltatásoknak az odaítélési javaslatainak a biztosításának és az 

útvonalengedélyek odaítélésének, a paritásbizottságának a létrehozására vonatkozó 139/2011. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozatnak, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés, f) betűjének, összevetve a 97. cikkelyének és a 

115. cikkely (1) bekezdés c) betűjének a rendelkezéseinek az alapján, 

 

határoz: 

1. cikkely Jóváhagyja egy útvonalhoz tartózó útvonalengedélynek az odaítélését, amely a 2014-

2019-es periódus, menetrend szerinti közúti személyszállítási programba van foglalva, az előző 

szállítás szolgáltató pedig lemondta, a paritásbizottság javaslata szerint, amelyet az A.A.D.R.-

Bukarest által közölt, a 2017.10.13.-i országos elektronikus odaítélési gyűlés eredménye alapján 

fogalmazott meg, a jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint. 

2. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságának a 

keretében működő Megyei Szállítási Hatóságnak és a Román Közúti Hatóságnak - A.R.R. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

  ___ sz. 

_____ akta 

 

INDOKOLÁS 

A 2014-2019-es periódus, menetrend szerinti közúti személyszállítási programba foglalt, az előző 

szállítás szolgáltató által lemondott, egy útszakaszhoz tartozó útvonalengedélynek, az odaítélésére 

vonatkozó határozattervezethez 

 

Az utólagosan módosított és kiegészített, a helyi közszállítási szolgáltatásokra vonatkozó 92/2007. 

sz. Törvény rendelkezései szerint, a Maros Megyei Tanács, a 150/29.11.2012. sz. Határozatával 

jóváhagyta, a Menetrend szerinti közúti személyszállítás megyei programját, a 2013-2019-es 

periódusra. 

A Közigazgatási és Belügyi Miniszter és a Szállítási és Infrastruktúra Miniszter 240/01.11.2012. sz. 

közös rendeletének a rendelkezéseinek a felfüggesztésének következtében, a 2013-2019-es periódus 

Menetrend szerinti közúti személyszállítás megyei programjába foglalt útszakaszoknak az 

odaítélésére vonatkozó gyűlést, amelyet 2013.02.05.-re tettek, annulálták.  

A megyei szállítási programokba foglalt útszakaszok elektronikus odaítélésének az országos 

gyűlését elhalasztották a 2013. év végéig és a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium 

- M.D.R.A.P. 2013.11.28.-i 97337. sz. átirattal közölt naptár szerint, 2013.12.18.-án tartották meg. 

A 2013.12.18.-i elektronikus odaítélési gyűlés eredményeinek megfelelően, amelyet az Információs 

Társadalomért Országos Menedzsment Központ - C.N.M.S.I. újraközölt, a 2013.12.19.-i 1122. sz. 

átirat szerint, 2013.12.19.-én, Maros megye szintjén 156 útvonalat ítéltek oda, a 160 menetrend 

szerinti közúti személyszállítási megyeim útvonalból. 

A kérelmezetlen/odaítéletlen maradt útvonalakra, újonnan létesített útvonalakra vagy azokra, 

amelyekre a szállítás szolgáltatók lemondtak, 14 odaítélési eljárást szerveztek (a 2014.04.04., 

2014.07.07., 2017.09.19., 2014.10.17., 2014.11.14., 2015.06.25., 2015.07.29., 2015.09.14., 

2015.10.26., 2015.11.23., 2016.05.10., 2016.09.12., 2017.02.20. és 2017.06.12.-i odaítélési 

gyűlések). 

A Maros Megyei Tanács, a Románia Digitális Naptárának Ügynöksége - A.A.D.R. (volt 

Információs Társadalomért Országos Menedzsment Központ - C.N.M.S.I.) által 2017.10.13.-án 

szervezett elektronikus odaítélési gyűlésre, a következő útvonalakat javasolta: 

Sz. Útvonal Megjegyzések Szállítás szolgáltató 

1 31. útvonal: Marosvásárhely - Ákosfalva - Harasztkerék Elállási értesítés Metana Serv SRL 

2 35. útvonal: Marosvásárhely - Nagyernye - Iszló - Jobbágytelke Elállási értesítés Euro Line Transport  SRL 

3 46. útvonal: Marosvásárhely - Marostelek Elállási értesítés Euro Line Transport SRL 

4 94. útvonal: Dicsőszentmárton - Bonyha - Kund Elállási értesítés Adeea Prodcom SRL 

5 
99. útvonal: Dicsőszentmárton – Abosfalva – Küküllőpócsfalva 
- Csávás 

Elállási értesítés 
Automotive SRL 

6 
146. útvonal: Marosludas - Magyarbükkös - Magyarózd - 
(Gombostelke) 

Elállási értesítés 
Prodcomimpex Fanetrans 

7 161. útvonal: Segesvár - Apold – Volkány - Szászdálya Újonnan létrehozott útvonal - 
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Megjegyezzük, hogy az újonnan létesített útvonalat (161. útvonal: Segesvár - Apold – Volkány – 

Szászdálya), a 2013-2019-es periódus menetrendszerinti közúti személyszállítási program 

aktualizálására vonatkozó 51/2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal hagyták jóvá. 

A 2017.10.13.-i odaítélési gyűlés eredményei szerint, a SC Madga Trans SRL szállítás szolgáltatót 

jelölték meg nyertesnek a Marosludas - Magyarbükkös - Magyarózd - (Gombostelke) útvonalnak a 

licitálásánál. 

A Marosvásárhely - Ákosfalva – Harasztkerék, Marosvásárhely - Nagyernye - Iszló – Jobbágytelke, 

Marosvásárhely – Marostelek, Dicsőszentmárton - Bonyha – Kund, Dicsőszentmárton – Abosfalva 

– Küküllőpócsfalva – Csávás és Segesvár - Apold – Volkány – Szászdálya útvonalakat, a szállítás 

szolgáltatók részéről való, kérelem hiánya miatt, nem ítélték oda senkinek sem. 

Következésképpen, a 2017.10.13.ái elektronikus odaítélési gyűlés eredményei alapján, amelyeket a 

Románia Digitális Naptárának Ügynöksége - A.A.D.R. közölt, a 2017.10.13.-i dátummal összeült 

paritásbizottság, a Maros Megyei Tanácsnak, javasolja jóváhagyásra, egy útvonalhoz tartózó 

útvonalengedélynek az odaítélését, amely a 2014-2019-es periódus, menetrend szerinti közúti 

személyszállítási programba van foglalva, az előző szállítás szolgáltató pedig lemondta, a jelen 

okirathoz mellékelt jegyzőkönyv szerint. 

 

 

 

 

ELNÖK  

Péter Ferenc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Matei Marcel 

Leellenőrizte: Mărginean Alin végrehajtó igazgató 

Példányszám: 2 

Mellékletszám: 1 (2 oldal) 
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