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HOTĂRÂREA NR. 16 

din 30 ianuarie 2020 

privind aprobarea Procedurii de atribuire, pe perioadă determinată, a traseelor 

județene din Programul județean de transport rutier contra cost de persoane prin 

servicii regulate, pentru perioada 2013 - 2023 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.2470/30.01.2020 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Mureş, raportul de specialitate al Autorității județene de transport public 

din cadrul Direcției economice, raportul Serviciului juridic, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate. 

Având în vedere dispoziţiile: 

- Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi 

efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel 

judeţean, aprobate prin Ordinul comun nr.1158/2336 din 2019 al minstrului 

transporturilor şi al viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale și 

administraţiei publice; 

- Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În considerarea prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată, 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „d” și alin.(5) lit. „q”, precum şi ale 

art.135 alin. (8), coroborate cu cele ale 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 aprobă Procedura de atribuire, pe perioadă determinată, a traseelor 

județene din Programul județean de transport rutier contra cost de persoane prin 

servicii regulate, pentru perioada 2013 - 2023, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta  hotărâre  se  comunică  Autorităţii  judeţene  de  transport public 

din cadrul Direcţiei economice a Consiliului Judeţean Mureş, care răspunde de 

aducerea sa la îndeplinire.  

 

 PREŞEDINTE 

 Péter Ferenc 

                         Contrasemnează 

SECRETAR GENERAL 

Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE 

pentru aprobarea Procedurii de atribuire, pe perioadă determinată, a 
traseelor județene din Programul județean de transport rutier contra cost 

de persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2013 - 2023 
 
 

Potrivit art. 81 alin. (1) Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile 

rutiere, cu modificările și completările ulterioare,  consiliile județene au calitatea de 

autorități competente și trebuie să asigure cadrul necesar pentru efectuarea 

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

iar potrivit alin. (3) din acelaşi text legal, potrivit cărora “în exercitarea atribuțiilor 

ce le revin, autoritățile administrației publice județene adoptă hotărâri sau emit 

dispoziții, după caz”. 

Prin notificarea operatorului de transport SC Simstel Impex SRL nr.144/23.12.2019, 

înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.34551/23.12.2019, acesta a comunicat 

renunțarea la efectuarea unui număr de 6 trasee (Tg.Mureș-Band-Șăulia, Tg.Mureș-

Band-Sărmașu, Tg.Mureș-Band-Grebeniș-Fânațe, Tg.Mureș-Râciu-Șăulia, Tg.Mureș-

Râciu-Văleni și Tg.Mureș-Râciu-Șăulia-Band-Tg.Mureș. 

Ulterior, prin adresa operatorului de transport nr. 15/29.01.2020, înregistrată la 

Consiliul Județean Mureș sub nr. 2382/29.01.2020, aduce la cunoștință faptul că nu 

poate asigura transportul pe o perioadă de 60 zile de la data depunerii cererii de 

renunțare. 

În acest context, se impune aprobarea, în regim de urgență, a Procedurii de 

atribuire, pe perioadă determinată, a traseelor județene din Programul județean de 

transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2013 

– 2023. 

Dispozițiile legale referitoare la procedura de atribuire, pe perioadă determinată, a 

traseelor județene din Programul județean de transport rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate sunt prevăzute la art. 24 din Normele metodologice 

privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului 

rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, aprobate prin 

Ordinul ministrului transporturilor și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării 

regionale și administrației publice nr. 1158/2336 din 2019. 

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

de hotărâre alăturat. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

   Nr. 2470/30.01.2020 

  Dosar VI D/1 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind la aprobarea Procedurii de atribuire, pe 

perioadă determinată, a traseelor județene din Programul județean de 

transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate,         

pentru perioada 2013 - 2023 

 

Potrivit art. 81 alin. (1) Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile 

rutiere, cu modificările și completările ulterioare,  consiliile județene au calitatea 

de autorități competente și trebuie să asigure cadrul necesar pentru efectuarea 

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

iar potrivit alin. (3) din acelaşi text legal, “în exercitarea atribuțiilor ce le revin, 

autoritățile administrației publice județene adoptă hotărâri sau emit dispoziții, 

după caz”. 

De asemenea, potrivit art. 2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind 

transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare “transportul rutier 

contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean se reglementează 

de către consiliul județean, care reprezintă autoritatea competentă la nivel 

județean, în limita atribuțiilor conferite prin prezenta ordonanță de urgență”; 

În sensul mai sus arătat, art.22 din Ordinul ministrului transporturilor și al viceprim-

ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1158/2336 

din 2019, stipulează că  “modul  de  efectuare  a transportului rutier contra cost 

de persoane prin servicii regulate la nivel județean se stabilește și se aprobă prin 

hotărâre a consiliului județean". 

Prin notificarea operatorului de transport SC Simstel Impex SRL nr.144/23.12.2019, 

înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.34551/23.12.2019, acesta a 

comunicat renunțarea la efectuarea unui număr de 6 trasee (Tg.Mureș-Band-Șăulia, 

Tg.Mureș-Band-Sărmașu, Tg.Mureș-Band-Grebeniș-Fânațe, Tg.Mureș-Râciu-Șăulia, 

Tg.Mureș-Râciu-Văleni și Tg.Mureș-Râciu-Șăulia-Band-Tg.Mureș. 

Ulterior, prin adresa nr. 15/29.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 

nr. 2382/29.01.2020, operatorul de transport aduce la cunoștință faptul că nu poate 

asigura transportul pe perioada de 60 zile de la data depunerii cererii de renunțare 

– termen legal stabilit. 

Dispozițiile legale referitoare la procedura de atribuire, pe perioadă determinată, a 

traseelor județene din Programul județean de transport rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate sunt prevăzute la art.24 din Normele metodologice 

    Nr. 2479/30.01.2020 

  Dosar __________________ 
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privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului 

rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, potrivit 

cărora: 

“(1) Consiliile judeţene pot atribui trasee, pe o perioadă de 60 de zile, termen în 

care se va organiza atribuirea electronică a acestora prin Sistemul informatic 

pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale, pe bază de anunţ public, cu 

respectarea criteriilor de evaluare prevăzute în anexa nr. 3, în următoarele 

situaţii: 

a) în cazul traseelor pentru care operatorii de transport nu au depus solicitare de 

prelungire conform art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

51/2019; 

b) în cazul în care operatorul de transport renunţă la executarea transportului, 

fără respectarea termenului de 60 de zile prevăzut la art. 20 alin. (1). 

(2) Procedura de atribuire prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a 

consiliului judeţean. 

(3) În cazul suspendării licenţei de transport/licenţei comunitare, consiliile 

judeţene pot atribui direct trasee, pe perioada suspendării. 

(4) În cazul în care, din motive ce nu sunt imputabile consiliului judeţean, traseele 

menţionate la alin. (1) nu sunt atribuite în termenul de 60 de zile, acesta se 

prelungeşte până la data atribuirii lor, dar nu mai mult de 12 luni. 

(5) În cazul prevăzut la alin. (3), durata licenţei de traseu astfel atribuită va fi 

egală cu cea a perioadei de suspendare”. 

Prin urmare, întrucât în contextul dat, începând cu data de 15.02.2020 nu mai sunt 

asigurate serviciile de transport pe traseele la care s-a renunţat, fără a se asigura 

termenul minim de 60 de zile prevăzut de textul legal mai sus citat, în vederea 

evitării aducerii unei grave atingeri interesului public, se impune aprobarea, în 

regim de urgență, a unei proceduri de atribuire, pe perioadă determinată, a 

traseelor județene din Programul județean de transport rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2013 – 2023. 

Raportat la considerentele de fapt și de drept anterior expuse, proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Procedurii de atribuire, pe perioadă determinată, a 

traseelor județene din Programul județean de transport rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate,  pentru perioada 2013 – 2023, poate fi supus 

dezbaterii și aprobării consiliului județean. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Ovidiu Necșulescu 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procedurii de atribuire, pe perioadă 
determinată, a traseelor județene din Programul județean de transport rutier 
contra cost de persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2013 - 2023 
 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

Referatul de aprobare nr. 2470/30.01.2020 şi în considerarea celor reținute în Raportul 

de specialitate nr. 2479/30.01.2020 al Autorității Județene de Transport Public din 

cadrul Direcției Economice a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, 

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

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr. 115 din 

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: 

În adoptarea actului administrativ supus analizei sunt incidente prevederileart. 2 şi art. 

8 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și 

completările ulterioare, ale art. 24 din Normele metodologiceprivind aplicarea 

prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, aprobate prin Ordinul comun nr. 

1158/2336 din 2019 al minstrului transporturilor şi al viceprim - ministrului, ministrul 

dezvoltării regionale și administraţiei publice, precum şi cele ale art. 173 alin. (1) lit. 

„d” coroborate cu cele ale alin. (5) lit. „q” din Ordonanța de Urgența a Guvernului 

României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Astfel, potrivit art. 2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind 

transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, transportul rutier 

contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean se reglementează de 

către consiliul județean, care reprezintă autoritatea competentă la nivel județean. 

În sensul arătat mai sus, potrivit prevederilor art. 8^1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului 

nr. 27/2011,consiliile judeţene au calitatea de autorităţi competente judeţene şi 

obligaţia de a înfiinţa autorităţi judeţene de transport prin care să asigure, să 

organizeze, să reglementeze, să coordoneze, să verifice, să monitorizeze şi să 

    Nr. 2482/30.01.2020 

    Dosar nr. IX/B/1 
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controleze prestarea transportului rutier contracost de persoane prinservicii regulate, la 

nivel judeţean, desfăşurat între localităţile judeţului.  

Potrivit referatului de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Mureș, se impune 

aprobarea, în regim de urgență, a Procedurii de atribuire, pe perioadă determinată, a 

traseelor județene din Programul județean de transport rutier contra cost de persoane 

prin servicii regulate, pentru perioada 2013 – 2023. 

Din înscrisurile anexate proiectului de act administrativ rezultă că adoptarea acestuia 

este determinată de notificarea înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 

2382/29.01.2020, prin care operatorul de transport SC Simstel Impex SRL, ne-a adus la 

cunoștință că nu poate efectua transportul rutier pe o perioadă de 60 de zile de la data 

depunerii cererii de renunțarela efectuarea unui număr de 6 trasee (Tg.Mureș-Band-

Șăulia, Tg.Mureș - Band - Sărmașu, Tg.Mureș-Band-Grebeniș-Fânațe, Tg.Mureș-Râciu-

Șăulia, Tg.Mureș-Râciu-Văleni și Tg.Mureș-Râciu-Șăulia – Band-Tg.Mureș). 

În acest context și întrucât operatorul ne-a comunicat faptul că, începând cu data de 

15.02.2020 nu mai poate presta serviciul public de transport, pentru a nu se aduce 

atingere interesului public, se impune aprobarea în regim de urgență a unei proceduri 

de atribuire, pe perioadă determinată, a traseelor județene din Programul județean de 

transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2013-

2023.    

Dispozițiile legale referitoare la procedura de atribuire, pe perioadă determinată, a 

traseelor județene din Programul județean de transport rutier contra cost de persoane 

prin servicii regulate sunt prevăzute la art.24 din Normele metodologice privind 

aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier 

contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean. 

Astfel, având în vedere caracterul urgent al situației intervenite, în speță devin 

aplicabile prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, precum și prevederile art. 135 alin. 

(8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

În acest sens, dispozițiile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare,prevăd căîn cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor 

sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave 

atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în 

procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice 

județene precizăm că, potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „d” coroborate cu cele 

ale alin. (5) lit. „q” din Ordonanța de Urgența a Guvernului României nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul 

județean asigură cadrul necesar prestării serviciilor publice de interes județean. 

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

prevederilor art. 81-82 raportate la cele ale art. 6 alin.(3), coroborate cu dispozițiile 
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art. 30din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privindaprobarea 

Procedurii de atribuire, pe perioadă determinată, a traseelor județene din Programul 

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

perioada 2013 - 2023, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și 

aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către comisiile de 

specialitate nominalizate în condițiile art. 136 alin. (4) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Catrinoi Ionuț/2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas – Şef Serviciu 
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