
 

    Nr. 1256/16.01.2020 

      Dosar IX B/1            

                  Anunț privind deschiderea consultării publice 

 

Astăzi, 16 ianuarie 2020, Consiliul Județean Mureș anunță deschiderea procesului de 
dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ:  Proiect de hotărâre 
privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile specifice, realizate de Consiliul Județean 
Mureș, în domeniul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate. 

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:   

 Referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus; 

 Raportul de specialitate al Direcției economice; 

 Raportul Serviciului juridic;  

 Anexa la proiectul de hotărâre. 

Documentația  poate fi consultată: 

 pe pagina de internet a instituției, la adresa: www.cjmures.ro, la secțiunea 
Proiecte de hotărâri cu caracter normativ; 

 la sediul instituției:Târgu Mureș, Piața Victoriei nr.1, camera 1; 

 proiectul de act normativ se poate obține, în copie, pe bază de cerere depusă la 
Registratura instituției.  

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ 
supus consultării publice se pot depune până la data de 27 ianuarie 2020: 

 prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la Secțiunea 
Relații și informații publice – Guvernare transparentă, deschisă și participativă, 
standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit, F.PS.19.07- Formular pentru 
colectarea de propuneri; 

 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: cjmures@cjmures.ro;  

 prin poștă, pe adresa Târgu Mureș, Piața Victoriei nr.1, CP 540026 ; 

 la sediul instituției, Târgu Mureș, Piața Victoriei nr.1, între orele 8.00 -16.00. 

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea  Proiectului 
de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile specifice, realizate de 
Consiliul Județean Mureș, în domeniul transportului rutier contra cost de persoane prin 
servicii regulate.”  

Propunerile vor fi publicate pe pagina de internet a instituției la Secțiunea Proiecte de 
hotărâri cu caracter normativ. 
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.  

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se 
dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris 
de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data 
de  27 ianuarie 2020. 

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următorul telefon: 0265-263211, 
int.1263, e-mail: ajt@cjmures.ro, persoană de contact: Matei Marcel.  

 

PREȘEDINTE                        SECRETAR GENERAL 

Péter Ferenc                           Paul Cosma 

  

http://www.cjmures.ro/
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 Nr.1080/15.01.2020 

              Dosar IX B/1 

PROIECT 

 

HOTĂRÂREA NR. ________ 

din ___________2020 

 

privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile specifice, realizate de 

Consiliul Județean Mureș, în domeniul transportului rutier contra cost       

de persoane prin servicii regulate 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând referatul de aprobare nr.1079/15.01.2020 , al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Mureş, raportul de specialitate al Direcției Economice - Autoritatea 

Județeană de Transport, raportul Serviciului Juridic, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 19  alin. (2) și (3) și art. 25 alin. (1) 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 comun nr. 

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

dezvoltării regionale și administraţiei publice;  

- art. 8^1 alin. (2) lit. „k” din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind 

transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare; 

Cu respectarea procedurii reglementate de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „f” și 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 tarifele pentru prestațiile specifice, realizate de Consiliul Județean 

Mureș, în domeniul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, 

conform anexei care face parte din prezenta hotărâre. 
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Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea 

prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 97/2008 privind aprobarea 

tarifelor pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Județeană de Transport 

Mureș. 

Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Mureş şi 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 

                      Avizat pentru legalitate 

SECRETAR GENERAL 

Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile 

specifice, realizate de Consiliul Județean Mureș, în domeniul transportului 

rutier contra cost de persoane prin servicii regulate 

 

 

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

realizează în regim comercial și, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind 

transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, intră în sfera de 

competență a Ministerului Transporturilor și a consiliilor județene. 

În exercitarea atribuțiilor ce le revin, 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, adoptând în 

acest sens hotărârile necesare. 

Dispozițiile legale în baza cărora propunem aprobarea prezentului proiect de  

hotărâre sunt Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 și Normele metodologice privind 

aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transportului rutier 

contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean, aprobate prin Ordinul 

comun nr. 1158/2336 din 2019 al minstrului transporturilor şi al viceprim - 

ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administraţiei publice. 

Astfel, potrivit art. 8^1 alin. (2) lit. „k” și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 

27/2011 consiliile județene au atribuții cu privire la ”emiterea de licențe de traseu 

pentru transportul rutier județean de persoane efectuat cu autobuze prin servicii 

regulate”, iar ”în exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației 

publice județene adoptă hotărâri sau emit dispoziții, după caz”.  

De asemenea, Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la 

organizarea și efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii 

regulate la nivel județean, aprobate prin Ordinul comun nr. 1158/2336 din 2019 al 

minstrului transporturilor şi al viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale și 

administraţiei publice, reglementează următoarele: 

„19.(2) -  Licența de traseu se eliberează după prezentarea de către operatorul de 

transport rutier a documentului de plată aferent”; 

   Nr. 1079/15.01.2020 
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„19.(3) - Cuantumul taxei pentru eliberarea licenţelor de traseu, potrivit alin. (2), şi 

al taxei pentru înlocuirea licenţelor de traseu, potrivit art. 23 alin. (1), se stabileşte 

prin hotărâre a consiliului judeţean.”. 

„25.(1) – Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenţelor de traseu se comunică 
consiliilor judeţene de către operatorul de transport rutier, în termen de 15 zile de 
la data constatării, acestea înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor 
aferente.”. 
 

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

hotărâre alăturat. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile 

specifice, realizate de Consiliul Județean Mureș, în domeniul transportului 

rutier contra cost de persoane prin servicii regulate 

 

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

realizează în regim comercial, fiind în sfera de competență a Ministerului 

Transporturilor și a consiliilor județene, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 

privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare. 

În exercitarea atribuțiilor ce le revin, 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, adoptând în 

acest sens hotărârile necesare. 

Potrivit prevederilor art. 8^1 alin. (2) lit. „k”  al Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 

consiliile județene au atribuții cu privire la ”emiterea de licențe de traseu pentru 

transportul rutier județean de persoane efectuat cu autobuze prin servicii 

regulate”, iar la alin. (3) al articolului menționat se precizează faptul că: ”în 

exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice județene 

adoptă hotărâri sau emit dispoziții, după caz”. 

În conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (2) din Normele metodologice privind 

aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transportului rutier 

contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean, aprobate prin 

Ordinul comun nr. 1158/2336 din 2019 al minstrului transporturilor şi al viceprim - 

ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administraţiei publice, ”licența de 

traseu se eliberează după prezentarea de către operatorul de transport rutier a 

documentului de plată aferent”. Alin. (3) al aceluiași text legal prevede că, 

”cuantumul taxei pentru eliberarea licențelor de traseu și al taxei pentru înlocuirea 

licenței de traseu se stabilesc prin hotărâre de consiliu județean”. 

Totodată, art. 25 alin. (1) din normele metodologice arătate, prevede că pierderea, 

deteriorarea sau sustragerea licenţelor de traseu se comunică consiliilor judeţene de 

către operatorul de transport rutier, în termen de 15 zile de la data constatării, 

acestea înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente. 
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Astfel, în raport cu atribuțiile conferite consiliilor județene prin actele normative 

mai sus menționate, se propun spre aprobare tarifele pentru prestațiile specifice, 

realizate de Consiliul Județean Mureș, în domeniul transportului rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate, după cum urmează: 

 Eliberarea/prelungirea licenței de traseu pentru autovehiculele active 

necesare efectuării traseului județean cuprins în Programul de transport 

rutier contra cost de persoane prin servicii regulate - pentru o cursă 

planificată: 42 lei/an; 

 Înlocuirea licenței de traseu ocazionată de pierderea, sustragerea ori 

deteriorarea celei eliberate sau de schimbarea denumirii operatorului de 

transport, a adresei sediului acestuia, a numărului de înmatriculare a 

vehiculului utilizat la efectuarea cursei/curselor pe traseu ori de intrarea în 

vigoare a unor acte normative prin care cadrul legislativ pentru domeniul 

reglementat este modificat - pentru o bucată: 117 lei. 

Cuantumul tarifelor propuse spre aprobare a fost stabilit raportat la tarifele 

practicate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în baza O.M.T.C.T. nr. 

2156/2005 privind tarifele pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea 

Rutieră Română -A.R.R, cu modificările și completările ulterioare. 

Luând în considerare cele menționate anterior, proiectul de hotărâre privind 

aprobarea tarifelor pentru prestațiile specifice, realizate de Consiliul Județean 

Mureș, în domeniul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, 

poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Județean Mureș. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Alin Mărginean 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Marcel Matei 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile 

specifice, realizate de Consiliul Județean Mureș, în domeniul transportului 

rutier contra cost de persoane prin servicii regulate 

 

 

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

Referatul de aprobare nr. 1079/15.01.2020 şi în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate nr.1099/15.01.2020 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 prevederile art. 8^1 

alin. (1) și (2) lit. „k” din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile 

rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, precum și cele ale art. 19  alin. (2) 

- (3) și art. 25 alin. (1) 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 comun nr. 1158/2336 

din 2019 al minstrului transporturilor şi al viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării 

regionale și administraţiei publice. 

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 controleze prestarea 

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

desfăşurat între localităţile judeţului. Conform prevederilor alin. (2) lit. „k”  din 

același text legal, consiliile județene au pe lângă alte atribuții și cele de emitere a 

licențelor de traseu pentru transportul rutier județean de persoane efectuat cu 

autobuze prin servicii regulate.  

    Nr. 1103/15.01.2020 
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În conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (2) din normele metodologice arătate, 

„licența de traseu se eliberează după prezentarea de către operatorul de transport 

rutier a documentului de plată aferent”, iar alin. (3) al aceluiași text legal, prevede 

:„cuantumul taxei pentru eliberarea licențelor de traseu și al taxei pentru 

înlocuirea licenței de traseu se stabilesc prin hotărâre de consiliu județean”. 

Totodată, art. 25 alin. (1) din aceleași norme metodologice reglementează că, 

pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenţelor de traseu se comunică consiliilor 

judeţene de către operatorul de transport rutier, în termen de 15 zile de la data 

constatării, acestea înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente. 

În acest context, se propun spre aprobare tarifele pentru prestațiile specifice, 

realizate de Consiliul Județean Mureș, în domeniul transportului rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate.  

Potrivit raportului de specialitate al Autorității Județene de Transport Public, 

cuantumul tarifelor propuse spre aprobare a fost stabilit prin raportare la tarifele 

practicate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în baza Ordinului 

ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2156/2005 privind tarifele 

pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R, cu 

modificările și completările ulterioare. 

În mod corespunzător, în proiectul de hotărâre s-a prevăzut faptul că odată cu 

intrarea în vigoare a hotărârii își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii 

Consiliului Judeţean Mureş nr. 97/2008 privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile 

specifice realizate de Autoritatea Județeană de Transport Mureș.  

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice 

județene, precizăm că potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „f” din Ordonanța 

de Urgența a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul 

județean îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, în speță dispozițiile 

legale la care am făcut mai sus referire.  

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 

art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere caracterul normativ al proiectului de act administrativ, pentru 

asigurarea transparenței decizionale reglementate de Legea nr. 52/2003, se impune 

publicarea acestuia pe pagina de internet a Consiliului Județean Mureș și afișarea la 

sediul instituției din Târgu Mureș, Piața Victoriei nr. 1. 

În acest sens, dispozițiile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, impun ca la publicarea anunțului, autoritatea administrației publice să 

stabilească o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice în cazul proiectelor de acte 

normative pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii. 
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Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre pentru 

aprobarea tarifelor pentru prestațiile specifice, realizate de Consiliul Județean 

Mureș, în domeniul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, 

îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus procedurii stabilite prin Legea nr. 

52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Catrinoi Ionuț/2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas – Şef Serviciu 
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PROIECT 

                                                                            Anexa  

la Hotărârea Consiliului Județean Mureș   

nr. ________ din __________________ 

 

 

TARIFE 

pentru prestațiile specifice, realizate de Consiliul Județean Mureș, în 

domeniul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate 

 

Nr. 

crt. 
Prestația specifică / denumire taxă TARIF 

1 Eliberarea/prelungirea licenței de traseu pentru 

autovehiculele active necesare efectuării traseului 

județean cuprins în Programul de transport rutier contra 

cost de persoane prin servicii regulate - pentru o cursă 

planificată 

42 lei/an 

2 Înlocuirea licenței de traseu ocazionată de pierderea, 

sustragerea ori deteriorarea celei eliberate sau de 

schimbarea denumirii operatorului de transport, a adresei 

sediului acestuia, a numărului de înmatriculare a 

vehiculului utilizat la efectuarea cursei/curselor pe 

traseu ori de intrarea în vigoare a unor acte normative 

prin care cadrul legislativ pentru domeniul reglementat 

este modificat 

117 lei/bucată 

 

NOTĂ: 

- Tariful aferent eliberării/prelungirii licenței de traseu, pentru o perioadă mai 

mică sau mai mare de un an, se stabilește ca multiplu lunar al tarifului 

perceput pentru un an (multiplu fracției 1/12 din tariful perceput pentru un 

an). 
 

 

 
 

 


	ANUNT tarif prestatii
	1- PROIECT HOTĂRÂRE TARIFE SPECIFICE AJT
	3- REFERAT DE APROBARE TARIFE SPECIFICE AJT
	4- RAPORT DE SPECIALITATE TARIFE AJT
	Raport Serviciul juridic
	2- ANEXA  LA PROIECTUL DE HOT TARIFE AJT

