
ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 
PREŞEDINTE 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind efectuarea unor noi demersuri în legătură cu  executarea Sentinței civile nr. 

3965/2012 a Tribunalului Cluj și aprobarea aplicabilității Regulamentului, Caietului de 
sarcini si Programului județean de transport public de persoane prin curse regulate, în 

Judeţul Alba, pentru traseele județene 053-054 si 092-096 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 16 februarie 2015; 
Luând în dezbatere : 
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind efectuarea unor noi demersuri în 

legătură cu  executarea Sentinței civile nr. 3965/2012 a Tribunalului Cluj și aprobarea aplicabilității 
Regulamentului, Caietului de sarcini si Programului județean de transport public de persoane prin 
curse regulate, în Judeţul Alba, pentru traseele județene 053-054 si 092-096; 

- Raportul comun de specialitate al  Direcţiei tehnice  şi al Direcţiei juridice şi relaţii publice 
nr.  2737/13.02.2015; 

Văzând: 
-  Sentința civilă a Tribunalului Cluj nr. 3965/2012 pronunțată în dosar nr. 3836/107/2008; 
- motivarea Sentinței civile a Tribunalului Cluj nr. 85/2015 pronunțată în dosar 

nr.3283/117/2014, cu drept de recurs; 
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 69/27.03.2008 privind aprobarea Regulamentului 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, a Regulamentului 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, a Caietului de 
sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi a Programului 
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011, în judeţul 
Alba; 

-art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Tinând cont de : 
-Plângerea prealabilă formulata de Arion Trans SRL și  înregistrată la Consiliul Județean 

Alba sub nr. 2333/09.02.2015 
- Plângerea prealabilă formulata de Man Tours SRL și  înregistrată la Consiliul Județean 

Alba sub nr. 2308/09.02.2015 
În temeiul dispoziţiilor art. 97 –(1) şi art. 115-(1) lit. c) din Legea  administraţiei publice 

locale  nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 

Art. 1 Se aprobă efectuarea unor noi demersuri în legătură cu  executarea Sentinței civile nr. 
3965/2012 a Tribunalului Cluj pronunțată în dosar nr. 3836/107/2008 în ceea ce privește reluarea 
procedurii de atribuire din data de 30.04.2008 pentru traseele județene 053-054 si 092-096, fără ca 
prezenta hotărâre să  reprezinte o renunțare la susținerile din recursul promovat împotriva Sentinței 
civile nr. 85/2015 in dosarul nr. 3283/117/2014 sau o renunțare la apărările din dosarul nr. 
3281/117/2014 ori o recunoastere a pretențiilor. 

Art. 2 Se aprobă aplicabilitatea Regulamentului și a Caietului de sarcini al serviciului de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, pentru traseele județene 
053-054 si 092-096, aferent Programului aprobat la art.3, conform Anexelor 1 și 2, părți integrante 
din prezenta hotărâre. 



Art. 3 (1)Se aprobă, potrivit Sentinței civile nr. 3965/2012 (fila 9, alineatul 3 şi fila 11, 
alineatul 4),  Programul județean de transport public prin curse regulate pe perioada 2008- 2013, în 
Județul Alba, pentru traseele județene 053-054 si 092-096, astfel cum a fost aprobat prin HCJ Alba 
nr. 69/27.03.2008 ale cărei  efecte au fost menținute prin Sentința civilă nr. 3965/2012  pentru 
traseele 053-054, conform Anexei  nr. 3, parte integranta din prezenta hotărâre. 

 (2) Dispozițiile din Programul județean de transport aprobat la alineatul precedent 
se aplică până la 31.03.2015, după caz, urmând să fie prelungit până la intrarea în vigoare a noului 
Program de transport. 

•  Art. 4 Se aprobă, în condițiile stabilite de Sentința civila nr. 3965/2012 (fila 10, pct.3, fila
11 alineatul 5 si urm, pct.4 şi  fila 13, lit. D), Stațiile aferente traseelor județene:

• -053- Alba Iulia-Blaj-Cetatea de Baltă (63 km)
• -054 – Blaj-Bălcaciu- Cetatea de Baltă (30 km)
• -092- Sebeș –Cut (12 km)
• -093- Sebeș –Spring-Rosia de Secaș (40 km)
• -094-Sebeș-Cunța-Dostat(29 km)
• -095- Sebeș-Spring-Ohaba-Secășel (44 km)
• -096 - Sebeș-Spring-Vingard (29 km), prevăzute în Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei

hotărâri.
Art. 5. Se aprobă solicitarea motivată adresată Agenției Teritorială ARR Alba privind

retragerea licențelor de traseu pe traseele 053-054 si pe traseele 092-096 în condițiile Ordinului 
ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007. 

Art. 6 Se aprobă comunicarea  către operatorii de transport a încetării Contractelor de 
delegare de gestiune a serviciului de transport public de persoane încheiate pe traseele 053-054 și pe 
traseele 092-096 împreună cu actele adiționale, nule ca efect al constatării nulității absolute a HCJ 
Alba nr. 150/26.06.2008 prin Sentința civilă nr. 3965/2012 (fila 17, alineat 3) și stării de 
incompatibilitate constatată la  fila 8 şi 9 din  Sentința civilă nr. 3965/2012 . 

Art. 7 Se aprobă reluarea, în condițiile stabilite prin Sentința civilă nr. 3965/2012, a 
procedurii de atribuire a traseelor județene 053-054 si 092-096 din Programul județean de transport 
public prin curse regulate, astfel cum este prevăzut in Anexa nr. 3, prin: 

- comunicarea către Agenția pentru Agenda Digitală a României, ( singura instituție care 
deține și prelucrează in SAET datele pe baza cărora se pot stabili punctajele aferente criteriilor: C1- 
vechime parc, C2-Tip deținere, C3-Grad confort, C4-copii conforme suspendate) a Anexei nr. 5 
privind reevaluarea si recalcularea punctajului pentru vechime neîntreruptă (Sentința civila nr. 
3965/2012 fila 13 lit. E.b) și 17) pentru fiecare dintre traseele județene nr. 053-054 si nr. 092-096 în 
vederea recalculării punctajului final rezultat și desemnarea câștigătorilor. La reevaluare se va 
respecta Programul județean de transport aprobat la art. 3 alin. (1) cu privire la capacitatea 
mijloacelor de transport si reținerile din Sentința civila nr. 3965/2012 (fila 13, pct.2) referitoare la 
nelegalitatea permiterii de către sistemul informatic a participării ”la procedura de atribuire cu un 
vehicul pe mai multe trasee din aceeași grupă”. De asemenea, se va solicita AADR lista 
autovehiculelor cu care  operatorii de transport rutier au participat la ședința de atribuire din data de 
30.04.2008; 

- afișarea pe site-ul www.cjalba@cjalba.ro și la sediul Consiliului Județean Alba a 
rezultatelor ședinței de atribuire; 

- convocarea Comisiei Paritare în componența stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean 
Alba nr.218/27.12.2012, cu modificări ulterioare,  la sediul Consiliului Județean Alba in termen de 
5 zile de la data afișării rezultatelor; 

- formularea de către Comisia Paritară a propunerilor de atribuire a serviciului de transport 
public de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu operatorilor de transport rutier 
desemnați câștigători în cadrul ședinței de atribuire; 

 - aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Județean Alba a atribuirii serviciului de transport 
public de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu operatorilor de transport rutier 
desemnați câștigători în cadrul ședinței de atribuire pe baza propunerilor Comisiei Paritare; 

http://www.cjalba@cjalba.ro/


- comunicarea Hotărârii Consiliului Județean Alba cu privire la aprobarea atribuirii 
serviciului de transport public de persoane prin curse regulate, a licențelor de traseu și a listei cu 
autovehiculele cu care operatorii de transport rutier au fost desemnați câștigători în cadrul ședinței 
de atribuire către Agenția Teritorială  ARR Alba; 

- încheierea contractelor de delegare de gestiune a serviciului de transport public de 
persoane cu operatorii desemnați câștigători, conform Anexei nr. 6, parte integranta din prezenta 
hotărâre;  

-emiterea de către Agenția Teritorială ARR Alba a licențelor de traseu în baza Hotărârii 
Consiliului Județean Alba cu privire la aprobarea atribuirii serviciului de transport public de 
persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu. 

 Art.8 Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 4/29.01.2015 se revocă și, în consecință, 
plângerea prealabilă formulata de Arion Trans SRL și  înregistrată la Consiliul Județean Alba sub 
nr. 2333/09.02.2015 și plângerea prealabilă formulata de Man Tours SRL și  înregistrată la 
Consiliul Județean Alba sub nr. 2308/09.02.2015, rămân fără obiect. 

Art. 9  La data intrării în vigoare a prezentei,  Hotărârea Consiliului Judetean Alba nr. 
63/25.04.2013 modificată succesiv prin Hotărârile  nr. 230/23.12.2013, nr. 105/29.05.2014, nr. 
116/31.06.2014, nr.170/30.10.2014 si nr. 184/19.11.2014 își încetează aplicabilitatea în ceea ce 
priveşte traseele 053-054 şi 092-096. 

Art. 10 Direcţia tehnică şi Direcţia juridică şi relaţii publice  vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba on-line şi se comunică : 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba 
- Autoritatea Rutieră Română –ARR 
- Agenția pentru Agenda Digitală a României 
- Agentia Teritorială ARR Alba 
- SC Man Tours SRL 
- SC Voltrans SA 
- SC Arion SNC  
- SC Excelent Trans SRL 
- Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Alba 

PREŞEDINTE            AVIZAT 
Ion DUMITREL    SECRETARUL JUDEŢULUI 

  Dana POTOPEA 

Alba Iulia, 13.02.2015 
Inregistrat sub nr. 39 



Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 39    din  13  februarie 2015 

REGULAMENTUL 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul 

Alba,  pentru traseele județene 053-054 si 092-096 

CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

Art. 1- (1) Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate este elaborat în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. l), art. 20 
alin. (5), lit. b), alin. (6) şi (7) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, 
ale Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, 
ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului – 
cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al 
serviciilor de transport public local, ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 207/2007 pentru 
aprobarea Regulamentului – cadru de acordare a  autorizaţiilor de transport în domeniul 
serviciilor de transport public local, precum şi cu cele ale Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 109/2005 privind transporturilor rutiere, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  

(2)Prezentul regulament defineşte modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite 
pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, 
indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, precum şi raporturile dintre operatorii de 
transport rutier de persoane şi utilizatorii serviciului mai sus menţionat, denumit în 
continuare Serviciul. 

Art.2- Serviciul se poate efectua numai în condiţiile respectării prevederilor 
prezentului regulament, ale Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean 
de persoane prin curse regulate, ale reglementărilor în vigoare în domeniul transporturilor 
rutiere, precum şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. 

Art.3- Organizarea şi efectuarea activităţilor specifice serviciului trebuie să 
asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale, şi 
anume: 

a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populaţiei şi ale operatorilor
economici pe teritoriul Judeţului Alba, pentru traseele județene 053-054 si 092-096; 

b) îmbunătăţirea siguranţei rutiere protecţiei mediului şi calităţii transportului
public judeţean; 

c) deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc
a persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora prin poliţe de asigurare; 

d) accesul egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport  la piaţa
transportului public judeţean; 

e) optimizarea funcţionării pieţei transportului public judeţean prin asigurarea
unui cadru concurenţial normal, dinamic şi loial; 

1 



f) asigurarea executării unui transport public judeţean suportabil, în ceea ce
priveşte tariful de transport. 

Art.4- În sensul prezentului regulament, termenii şi noţiunile utilizate se definesc, 
după cum urmează: 

1. activitate de transport public judeţean de persoane prin curse regulate- suma
operaţiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea persoanelor cu autobuze, pe 
distanţe şi în condiţii prestabilite, efectuate în cadrul Serviciului; 

2. autobuz- autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai
mare de 25 km /h, conceput şi construit pentru transportul de persoane pe scaune şi în 
picioare şi care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto; 

3.caiet de sarcini al licenţei de traseu-documentul care însoţeşte licenţa de traseu,
care cuprinde în principal cerinţele pentru asigurarea programului de circulaţie şi 
realizarea unui transport în condiţii de siguranţă şi confort; 

4. certificat de competenţă profesională – document care atestă pregătirea
profesională a unei persoane în domeniul transporturilor rutiere; 

5. copie conformă a licenţei de transport - documentul eliberat în baza licenţei de
transport de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere utilizate de operatorul de transport 
rutier la operaţiuni de transport rutier; 

6. inspecţie tehnică periodică - operaţiune de control periodic al vehiculelor aflate
în exploatare, care priveşte în principal sistemele şi componentele acestora ce contribuie 
la siguranţa circulaţiei, protecţia mediului şi încadrarea în categoria de folosinţă;  

7. licenţa de transport – documentul eliberat de Autoritatea Rutieră Română –
A.R.R., în condiţiile legii, care atestă că deţinătorul îndeplineşte condiţiile de 
onorabilitate, capacitate financiară şi competenta profesională, aceasta având acces la 
transportul rutier public; 

8. licenţa de traseu – documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier
să efectueze transport public de persoane prin curse regulate speciale în trafic naţional pe 
un anumit traseu, conform programului de transport; 

9. persoană desemnată – persoana fizică care are calitate de manager al activităţii
de transport rutier, posesoare a unui certificat de competenţă profesională şi care este 
angajată pe bază de contract de muncă să conducă permanent şi efectiv activitatea de 
transport a operatorului; 

10. program de circulaţie – documentul utilizat în transportul public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale, care conţine în principal informaţii privind traseul, 
capetele de traseu, lungimea traseului, staţiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, 
distanţele dintre staţii; 

11. omologare - procedura administrativă prin care autoritatea competentă
certifică, conform legislaţiei în vigoare, că un tip de vehicul satisface cerinţele tehnice 
prevăzute de reglementările în vigoare;  

12. operator de transport rutier – orice întreprindere care deţine certificat unic de
înregistrare, având ca obiect de activitate activitatea de transport rutier, deţinătoare a unei 
licenţe de transport şi care efectuează transport rutier public cu vehicule rutiere; 
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13. staţie de îmbarcare/debarcare – punctul utilizat pe traseul serviciului, pentru
urcarea/coborârea persoanelor transportate, nu pot fi staţiile publice, dar trebuie să se 
asigure condiţii minime de siguranţă, pentru persoanele transportate; 

14. traseu judeţean - parcursul care asigură legătura între mai multe localităţi
şi/sau obiective, cuprinse între două capete, pe care se efectuează transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate ;  

15. transport rutier – operaţiune prin care se realizează deplasarea persoanelor cu
un autovehicul pe un drum deschis circulaţiei publice; 

16. transport rutier judeţean – transport rutier care se efectuează între două
localităţi situate pe teritoriul aceluiaşi judeţ; 

17. utilizator al serviciului  – persoană fizică sau juridică beneficiară a unui
serviciu de transport public judeţean efectuat tur-retur, pe rute şi cu programe de 
circulaţie prestabilite. 

Art.5-Compartimentul transport public judeţean reprezintă autoritatea judeţeană 
de transport si are următoarele atribuţii principale cu privire la serviciu: 

a) întocmeşte programul de transport judeţean şi îl supune spre aprobare
Consiliului Judeţean Alba, după corelarea acestuia cu programele de transport 
interjudeţean, internaţional sau feroviar, după caz ; 

b) actualizează periodic  programul de transport judeţean, prin modificarea
acestuia în funcţie de cerinţele de deplasare ale populaţiei  şi în corelare cu transportul 
public interjudeţean, internaţional sau feroviar, după caz ; 

c) întocmeşte Regulamentul pentru efectuarea transportului public judeţean de
persoane prin curse regulate, precum şi Caietul de sarcini al serviciului ; 

d) convoacă comisia paritară la sediul Consiliului Judeţean Alba în vederea
desfăşurării şedinţei de atribuire a traseelor cuprinse în programul de transport judeţean , 
înainte de data depunerii solicitărilor din partea operatorilor de transport ; 

e) participă la atribuirea traseelor cuprinse în programul de transport judeţean
operatorilor de transport în cadrul şedinţelor de atribuire, prin reprezentanţii săi în 
comisia paritară, alături de reprezentanţii Autorităţii Rutiere Române-Agenţia Alba; 

f) afişează pe site-ul Consiliului Judeţean Alba şi la sediul acestuia lista traseelor
care au fost atribuite în cadrul fiecărei şedinţe şi lista traseelor rămase nesolicitate sau 
neatribuite;  

g) verifică respectarea condiţiilor impuse de lege atunci când operatorii de
transport notifică Consiliul Judeţean Alba despre înlocuirea unui autovehicul cu care au 
obţinut licenţe de traseu; 

h) solicită motivat Autorităţii Rutiere Române-Agenţia Alba, retragerea licenţei
de traseu, pentru  săvârşirea unor abateri repetate de către operatorii de transport care 
efectuează transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în cazurile prevăzute 
de lege; 

i) consultă asociaţiile reprezentative ale operatorilor de transport şi utilizatorii, în
vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale privind transportul public judeţean şi 
modalităţile de funcţionare a acestui serviciu; 

j) cooperează cu consiliile locale cu privire la asigurarea şi dezvoltarea serviciului
de transport public de persoane prin curse regulate de interes judeţean şi pentru corelarea 
acestuia cu serviciile de transport public local de persoane la nivelul localităţilor; 
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k) verifică şi controlează periodic modul de realizare a serviciului de transport 
public judeţean; 

l) convoacă pentru audieri operatorii de transport  rutier sau transportatorii 
autorizaţi în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficienţe 
apărute în executarea serviciilor respective. 
 Art.6-Consiliul Judeţean Alba va urmări prin exercitarea aribuţiilor, 
competenţelor şi drepturilor ce le revin conform legii ca efectuarea serviciului să se 
realizeze în condiţii de siguranţă rutieră, calitate şi confort şi în concordanţă cu interesul 
general al comunităţilor pe care le reprezintă , în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 

CAPITOLUL II 
Efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 
 
Secţiunea 1 
Condiţiile efectuării serviciului  
 Art.7- Serviciul asigură cerinţele de deplasare a cetăţenilor în interiorul judeţului 
Alba, pentru traseele județene 053-054 si 092-096, în funcţie de cererea de transport şi de 
capacitatea disponibilă. 

Art. 8-Serviciul trebuie să îndeplinească cumulativ  următoarele condiţii: 
    a) se execută de către un operator de transport astfel cum este definit şi licenţiat 
conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  
b) se efectuează numai între localităţile Judeţului Alba, pentru traseele județene 053-054 
si 092-096; 
    c) se execută pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite  de către Consiliul 
Judeţean Alba; 
 d) se efectuează de către operatorul de transport rutier cu autobuze, deţinute în 
proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate în judeţul Alba; 

e) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier percepe de la 
persoanele transportate un tarif de transport pe bază de legitimaţii de călătorie individuale 
eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

Art.9- Operatorii de transport au obligaţia de a deţine la bordul mijlocului de 
transport în comun, pe toată durata transportului public de persoane prin curse regulate, 
următoarele documente: 
 a) licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licenţei; 
 b) programul de circulaţie; 
 c) copia conformă a licenţei de transport; 
 d) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este 
angajat al operatorului de transport; 
 e) contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în 
care autobuzul este utilizat în baza unui asemenea contract; 
 f) actul prin care se dovedeşte dreptul la muncă în România în cazul 
conducătorilor auto străini; 
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 g) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de 
accidente ce cad în sarcina operatorului de transport; 
 h) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto; 
 i) alte documente stabilite de legile în vigoare. 
 Art.10- Efectuarea serviciului trebuie să asigure: 
 a) creşterea nivelului de calitate al serviciului şi de confort al utilizatorilor; 
 b) accesul la serviciu şi protecţia categoriilor sociale defavorizate; 
 c) informarea publicului călător; 
 d) executarea transportulului public judeţean de persoane prin curse regulate în 
condiţii de regularitate, siguranţă şi confort; 
 e) corelarea capacităţii de transport cu fluxurile de călători existente; 
 f) continuitatea serviciului. 

Art.11-Serviciul se efectuează în condiţiile respectării prevederilor prezentului 
regulament, ale actelor normative în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum 
şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.  

Art.12-(1) Accesul autovehiculelor în staţiile publice este gratuit şi 
nediscriminatoriu pentru operatorii de transport rutier cărora li s-au atribuit trasee, 
conform programelor de circulaţie.  

(2) Accesul autovehiculelor în autogară este nediscriminatoriu pentru operatorii 
de transport rutier cărora li s-au atribuit trasee, conform programelor de circulaţie.  

(3) Încheierea contractelor între deţinătorii de autogară şi operatorii de transport 
rutier privind accesul în autogară nu poate fi condiţionată de efectuarea unor servicii 
suplimentare sau pe care operatorul de transport rutier nu le solicită.  

Art.13-Autoritatea Rutieră Română-Agenţia Alba eliberează pentru traseele 
cuprinse în programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, 
licenţe de traseu însoţite de caietul de sarcini.  

Art.14–(1) Programul de transport judeţean prevăzut în caietul de sarcini al 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, anexă la 
regulamentul pentru efectuarea serviciului, se întocmeşte şi se aprobă de către Consiliul 
Judeţean Alba pentru o perioadă de 3 ani şi se corelează cu programele de transport 
interjudeţean, internaţional sau feroviar, după caz.  

(2) Înainte de aprobarea sa de către Consiliul Judeţean Alba programul de 
transport judeţean va fi avizat de către comisia paritară. 

Art.15- În perioada de valabilitate, programul de transport judeţean, poate fi 
actualizat astfel:  

a) prin prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau ambelor 
capete de traseu, dar numai la iniţiativa Consiliului Judeţean Alba şi după aprobarea prin 
hotărâre a acestuia, cu condiţia ca acestea să nu se suprapună peste traseele existente;  

b) prin introducerea de noi trasee, la iniţiativa Consiliului Judeţean Alba şi după 
aprobarea prin hotărâre a acestuia;  

c) prin modificarea numărului de curse de către Compartimentul  transport public 
judeţean, dar numai la solicitarea Consiliului Judeţean Alba şi după aprobarea prin 
hotărâre a acestuia;  

d) prin modificarea orelor din graficele de circulaţie de către Compartimentul 
transport public judeţean, dar numai la solicitarea Consiliului Judeţean Alba şi după 
aprobarea prin hotărâre a acestuia;  
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e) prin introducerea de staţii de către Compartimentul transport public judeţean, 
dar numai la solicitarea Consiliului Judeţean Alba şi după aprobarea prin hotărâre a 
acestuia;  

f) prin eliminarea de staţii de către Compartimentul transport public judeţean, dar 
numai la solicitarea operatorului de transport rutier şi după aprobarea prin hotărâre a 
Consiliului judeţean Alba;  

g) pentru un traseu care nu a fost atribuit în două şedinţe de atribuire.  
Art.16- (1) Pe perioada de valabilitate a programului de transport, operatorii de 

transport rutier pot utiliza la efectuarea curselor de pe un traseu, oricare dintre 
autovehiculele înscrise la atribuirea traseelor pentru care au obţinut licenţe de traseu.  

(2) Înlocuirea unui autovehicul cu care operatorul de transport rutier a obţinut 
licenţe de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport este permisă 
numai cu un autovehicul de aceeaşi capacitate, care întruneşte cel puţin acelaşi punctaj cu 
al celui înlocuit, după notificarea Consiliului Judeţean Alba.  

Art. 17 - (1) Traseele cuprinse în programul de transport judeţean se atribuie 
operatorilor de transport rutier, în cadrul unei şedinţe de atribuire, de către comisia 
paritară.  

(2) Atribuirea traseelor se face electronic prin sistemul naţional, pentru fiecare 
judeţ, urmând ca pe baza rezultatelor acesteia sa se emita hotărâre de atribuire a 
Consiliului Județean Alba/Comisiei paritare.  

(3) Comisia paritară este formată din 4 reprezentanţi ai Consiliului judeţean Alba 
şi 2 reprezentanţi ai Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., Agenţia Alba şi este numită 
prin dispoziţie a  Preşedintelui  Consiliului judeţean Alba.  
  (4) În vederea desfăşurării şedinţei de atribuire, Compartimentul transport public 
judeţean convoacă comisia paritară înainte de data începerii depunerii solicitărilor.  

(5) Comisia paritară se va întruni la sediul Consiliului judeţean Alba.  
Art.18- (1) În situaţia în care pentru un traseu s-a depus o singură solicitare 

valabilă, acesta este atribuit operatorului de transport rutier respectiv.  
(2) În situaţia în care pentru un traseu s-au depus mai multe solicitări de către mai 

mulţi operatori de transport rutier, aceştia sunt departajaţi pe bază de punctaj, traseul fiind 
atribuit solicitantului care întruneşte cel mai mare punctaj.  

(3)Criteriile de evaluare în baza cărora se atribuie punctele în cazul traseelor 
judeţene, precum şi metodologia de punctare sunt prevăzute în Ordinul ministrului 
administraţiei şi internelor nr. 134/2007 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a 
punctajelor şi a metodologiei de punctare, aplicabile în vederea atribuirii traseelor pentru 
transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judetean, cu 
modificările ulterioare. (s.n. 6 criterii) 

Art.19-(1) Datele la care au loc şedinţele de atribuire se stabilesc după cum 
urmează:  

a) cu 90 de zile înainte de expirarea valabilităţii programului de transport, în 
vederea atribuirii noului program de transport judeţean;  

b) cu 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii programului de transport 
judeţean, în vederea atribuirii traseelor rămase nesolicitate sau neatribuite la şedinţele de 
atribuire prevăzute la lit. a);  
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c) după intrarea în vigoare a programului de transport judeţean, se va organiza 
trimestrial câte o şedinţă de atribuire pentru traseele cuprinse în programul de transport 
rămase nesolicitate sau neatribuite;  

d) pentru un traseu cuprins în programul de transport judeţean la care a renunţat 
un operator de transport rutier sau în cazul în care măsura retragerii licenţei de traseu a 
rămas definitivă, se va organiza o şedinţă de atribuire în termen de 15 zile de la afişarea 
traseelor respective pe site-ul Consiliului Judeţean Alba;  

e) pentru un traseu nou-introdus în programul de transport judeţean, cursele se vor 
atribui în cadrul unor şedinţe de atribuire organizate cu 60 de zile înainte de împlinirea 
unui an, respectiv 2 ani, de la data intrării în vigoare a programului de transport judeţean.  

(2) Lista traseelor care au fost atribuite în cadrul fiecărei şedinţe va fi făcută 
publică de către Compartimentul transport public judeţean, pe site-ul Consiliului Judeţean 
Alba, precum şi prin afişare la sediul acesteia, comunicând în scris Autorităţii Rutiere 
Române – A.R.R., Agenţia Alba data afişării.  

(3) Lista traseelor rămase nesolicitate sau neatribuite se va afişa pe site-ul 
Consiliului Judeţean Alba, precum şi la sediul acestuia, cu 20 de zile înainte de data 
următoarei şedinţe de atribuire.  

(4) Operatorii de transport rutier vor depune toate opţiunile, în format electronic, 
în vederea atribuirii traseelor cuprinse în programul de transport judeţean, în intervalul de 
6 zile cuprins între a 15-a zi şi a 10-a zi inclusiv, înainte de data la care se desfăşoară 
şedinţa de atribuire respectivă.  

Art.20 - Opţiunile depuse în format electronic de operatorii de transport rutier vor 
fi respinse în următoarele cazuri:  

a) au fost depăşite termenele de depunere a opţiunilor;  
b) operatorul de transport rutier nu deţine vehicule suficiente pentru a efectua 

traseele/cursele pentru care a depus opţiuni;  
c) operatorul de transport rutier nu deţine toate vehiculele înmatriculate în judeţul 

Alba, cu excepţia autovehiculelor deţinute în leasing;  
d) operatorul de transport rutier nu deţine copii conforme ale licenţei de transport, 

valabile la data depunerii opţiunii, suficiente pentru a efectua transportul de persoane pe 
traseele/cursele pentru care a depus opţiuni;  

e) traseele pentru care s-au depus opţiuni nu pot fi efectuate cu unul sau mai multe 
vehicule dintre cele nominalizate, din cauza suprapunerii graficelor de circulaţie aferente;  

f) graficele de circulaţie aferente traseelor/curselor pentru care s-au depus opţiuni 
nu permit efectuarea acestora cu vehiculele nominalizate, deoarece prin parcurgerea 
distanţei dintre locul de sosire dintr-o cursă şi locul de plecare în următoarea cursă, cu o 
viteză de deplasare de 50 km/oră, se depăşeşte ora de plecare în următoarea cursă.  

Art. 21- Licenţa de traseu se eliberează pentru traseele cuprinse în programele de 
transport rutier de persoane prin curse regulate, însoţite de caietul de sarcini al acesteia şi 
de programul de circulaţie. 

Art. 22- (1) Licenţele de traseu se eliberează operatorilor de transport rutier în 
numărul de exemplare solicitat de aceştia, dar cel puţin în număr egal cu numărul de 
autovehicule active necesar pentru efectuarea traseului respectiv.  

(2)Modelul licenţei de traseu este prevăzut în anexa nr. 8 la Ordinul ministrului 
transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1892/2006 pentru aprobarea Normelor 
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privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, 
cu  modificările şi completările ulterioare.  

(3) Caietul de sarcini aferent licenţei de traseu cuprinde:  
a) staţiile publice, precum şi distanţele dintre acestea;   

    b) orele de plecare, respectiv de sosire;  
c) zilele în care se efectuează transporturile.  
4) Modelul Caietului de sarcini aferent licenţei de traseu este prevăzut în anexa nr. 

3 la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.353/2007 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007.  

Art.23- În cazul în care operatorul de transport rutier căruia i s-a atribuit un traseu 
nu se prezintă la Autoritatea Rutieră Română -Agenţia Alba în vederea solicitării 
eliberării licenţei de traseu, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării hotărârii 
comisiei paritare, traseul va fi disponibil la următoarea şedinţă de atribuire.  

Art. 24- (1) Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă de 3 ani, fără a 
depăşi valabilitatea programului de transport judeţean.  

(2) Licenţa de traseu se eliberează după prezentarea de către operatorul de 
transport rutier a documentului de plată a tarifului de eliberare, în cel mult 15 zile de la 
data solicitării prevăzute la art. 20. În cazul neprezentării documentelor de plată, traseul 
va fi disponibil la următoarea şedinţă de atribuire.  

(3) Licenţa de traseu este nominală şi nu este transmisibilă.  
Art.25-Renunţarea la licenţa de traseu se poate face la cererea expresă a 

operatorului de transport rutier, care va fi depusă la Autoritatea Rutieră Română - 
Agenţia Alba, precum şi la Consiliul Judeţean Alba, cu 60 de zile înainte de data încetării 
efectuării traseului. După expirarea acestei perioade, operatorul de transport rutier va 
depune licenţa de traseu la Autoritatea Rutieră Română - Agenţia Alba.  

Art.26-(1) Retragerea licenţei de traseu se face de către Autoritatea Rutieră 
Română -A.R.R., Agenţia Alba, în următoarele cazuri:  

a) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia;  
b) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave, 

după cum urmează:  
1.când licenţa de traseu a fost obţinută prin furnizarea unor documente care 

conţineau informaţii eronate;  
2. când operatorul de transport rutier, deţinător al licenţei de traseu, a încredinţat 

spre efectuare altui operator de transport rutier curse prevăzute în graficul de circulaţie 
aferent licenţei de traseu;  

c) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri repetate, 
după cum urmează:  

1. în cazul transportului judeţean, când operatorul de transport rutier a efectuat 
mai puţin de 95% din totalul curselor prevăzute în graficul de circulaţie al licenţei de 
traseu a se efectua într-o lună calendaristică;  

2. când operatorul de transport rutier a înlocuit de mai mult de 3 ori unul dintre 
vehicule fără respectarea prevederilor art. 13 alin. (2);  

d) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier;  
e) la retragerea licenţei de transport.  
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c), retragerea licenţei de traseu se 

face în baza solicitării motivate a Consiliului Judeţean Alba.  
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Art. 27-(1) În cazul retragerii licenţei de traseu, operatorul de transport rutier va fi 
înştiinţat de Autoritatea Rutieră Română-Agenţia Alba, fiind obligat să efectueze 
serviciul de transport pe o perioadă de 60 de zile de la data înştiinţării.  

(2) După retragerea licenţei de traseu, traseul respectiv va fi atribuit în cadrul 
următoarei şedinţe de atribuire prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. d).  

(3) În cazul în care operatorul de transport rutier a renunţat la licenţa de traseu pe 
un traseu, conform art. 23, acesta nu va mai putea participa la următoarele şedinţe de 
atribuire pentru atribuirea traseului respectiv, pe perioada de valabilitate a programului de 
transport în vigoare.  

(4) În cazul în care operatorului de transport rutier i s-a retras licenţa de traseu pe 
un traseu, acesta nu va mai putea participa la următoarele şedinţe de atribuire a traseului 
respectiv, pe perioada de valabilitate a programului de transport în vigoare.  

Art. 27 - (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenţelor de traseu se 
comunică de către operatorul de transport rutier Autorităţii Rutiere Române-Agenţia 
Alba, în termen de 15 zile de la data constatării, acestea înlocuindu-se cu un document 
nou, cu plata tarifelor aferente.  

(2) Pierderea sau sustragerea licenţelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a.  

Art. 28 – Licenţa de transport, licenţa de traseu şi copiile conforme ale acestora, 
eliberate unui operator de transport nu pot fi utilizate de către alte persoane pentru a 
exercita cu autovehiculele deţinute activităţi de transport public. 

Art. 29 – Operatorul de transport rutier trebuie să respecte obligaţiile prevăzute în 
prezentul regulament, în caietul de sarcini al serviciului de transport judeţean, precum şi 
în contractul de delegare a gestiunii. 

Art. 30 – (1) În cazul în care contractul de delegare a gestiunii se reziliază, 
licenţele de traseu se vor retrage cu o notificare prealabilă de 60 de zile. 

(2) În intervalul prevăzut la alin. (1) Consiliul Judeţean Alba va organiza 
delegarea gestiunii altui operator de transport rutier. 

 
 
Secţiunea a 2-a 
Siguranţa rutieră 
 
 
  Art.31-În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, operatorii 
de transport care efectuează serviciul au obligaţia să adopte măsurile necesare pentru 
cunoaşterea, aplicarea şi respectarea reglementărilor legale privind circulaţia rutieră şi a 
condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport şi persoanele cu 
atribuţii care concură la siguranţa circulaţiei.  

Art.32-Operatorii de transport care efectuează serviciul au următoarele îndatoriri: 
 a) să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, 
efectuarea inspecţiilor tehnice periodice, repararea, întreţinerea, reglarea, modificarea 
constructivă şi reconstrucţia mijloacelor de transport; 
 b) să utilizeze mijloace de transport a căror stare tehnică corespunde 
reglementărilor naţionale de siguranţă rutieră şi de protecţie a mediului înconjurător, cu 
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inspecţia tehnică periodică valabilă şi certificată corespunzător, conform prevederilor 
legale în vigoare; 
 c) să angajeze transporturile şi să întocmească programul de executare a 
transporturilor, astfel încât conducătorii mijloacelor de transport să poată respecta 
prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă şi de repaus; 
 d) să se asigure că conducătorii mijloacelor de transport respectă normele de 
protecţie a muncii, protecţie a mediului, prevenire şi combatere a incendiilor, pe tot 
timpul efectuării transportului; 
 e) să permită efectuarea transportului numai în limita numărului de locuri înscris 
în certificatul de înmatriculare şi să asigure spaţii libere suficiente pentru transportul 
bagajelor pasagerilor ; 

f) să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident şi să aplice 
procedurile corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor 
încălcări grave ale regulilor de circulaţie; 

g) să respecte întocmai legile şi reglementările specifice transportului public de 
persoane. 

Art. 33-Responsabilităţile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent şi 
efectiv activitatea de transport şi cele ce revin consilierului de siguranţă sunt cele stabilite 
prin legislaţia în vigoare. 

Art. 34- Conducătorii autobuzelor cu care se efectuează serviciul  au următoarele 
atribuţii şi responsabilităţi: 

a) să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale şi psihologice, iniţială şi 
periodică şi să respecte recomandările comisiilor medicale şi psihologice; 

b) să respecte normele şi regulile privind conducerea în condiţii de siguranţă 
rutieră; 

c) să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulaţia 
rutieră; 

d) să cunoască şi să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau 
incident în ceea ce priveşte asigurarea vehiculului, protecţia personală şi a celorlalţi 
participanţi la trafic, protecţia mediului, protecţia bunurilor; 

e) să respecte perioadele de conducere şi perioadele de odihnă, conform 
reglementărilor legele în vigoare; 

f) să respecte întocmai legile şi reglementările specifice transportului public de 
persoane. 

Art. 35 - Operatorii de transport care efectuează serviciul vor întreprinde o 
investigaţie pe linie administrativă în toate cazurile în care au fost angajate vehiculele 
utilizate, indiferent de gravitatea accidentului. 

Art.36 - Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor 
ce se impun pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de evenimente rutie. 
  

CAPITOLUL III 
Drepturi şi obligaţii 

 
Art. 37- Operatorii de transport care desfăşoară activităţi de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate au următoarele drepturi: 
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 a) să încaseze tarifele aferente transportului public judeţean de persoane prin 
curse regulate; 
 b) să solicite Consiliului Judeţean Alba  actualizarea programului de transport 
rutier de persoane prin curse regulate pentru traseele pentru care deţin licenţa de traseu, în 
funcţie de nevoile de deplasare ale populaţiei; 

c) să utilizeze la efectuarea curselor de pe un traseu oricare dintre autovehiculele 
înscrise la atribuirea traseelor pentru care au obţinut licenţe de traseu; 

d) să înlocuiască un autovehicul cu care a obţinut licenţe de traseu, dar numai cu 
un autovehicul de aceeaşi capacitate, care întruneşte cel puţin acelaşi punctaj cu al celui 
înlocuit; 

e) să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de asigurare 
pentru aceştia şi pentru bagajele lor, precum şi pentru riscurile ce pot decurge din 
efectuarea operaţiunilor de transport; 
 f) să utilizeze patrimoniu propriu sau concesionat pentru asigurarea serviciului; 
 g) să utilizeze pentru circulaţie infrastructura publică (drumuri, poduri, pasaje 
denivelate, etc.) şi instalaţiile auxiliare  aferente acesteia. 
 Art.38-Suplimentar faţă de obligaţiile ce decurg din prevederile secţiunilor a 3-a a 
capitolului II, operatorii de transport care desfăşoară activităţi de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate au următoarele obligaţii: 
 a) să respecte întocmai legile şi reglementările specifice transportului public 
judeţean de persoane prin curse regulate; 
 b) să respecte indicatorii de performanţă şi de calitate prevăzuţi în prezentul 
regulament; 

c) să efectueze toate cursele din grupa de trasee atribuită în urma sedinţei de 
atribuire; 
 d) să permită accesul liber şi nediscriminatoriu al utilizatorilor  la serviciu; 
 e) să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului; 
 f) să efectueze transportul public judeţean de persoane prin curse regulate, 
conform prevederilor programului de circulaţie, în condiţii de calitate, siguranţă, 
regularitate şi confort; 
 g) să asigure continuitatea serviciului; 
 h) să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de călători existente; 
 i) să nu încarce în mod artificial costurile de operare; 
 j) să pună la dispoziţia publicului călător mijloace de transport care să 
îndeplinească condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind siguranţa circulaţiei şi 
protecţia mediului; 
 k) să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport 
deţinute, precum şi asigurarea călătorilor şi bunurilor acestora, conform prevederilor 
legislaţiei în vigoare privind asigurările; 
 l) să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulaţie, 
tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora; 
 m) să aplice normele de securitate şi sănătate în muncă specifice activităţii 
desfăşurate în cadrul serviciului; 
 n) să planifice efectuarea  inspecţiilor  tehnice periodice pentru mijloacele de 
transport, astfel încât să se asigure respectarea programului de circulaţie şi a prevederilor 
reglementărilor legale în vigoare privind circulaţia rutieră; 
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 o) să deţină la sediul social următoarele documente: 
 -asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de 
accidente ce cad în sarcina operatorului de transport; 
 -cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate, 
respectiv în copie pentru cele deţinute în baza unui contract de leasing; 
 -contractele de leasing pentru vehiculele utilizate; 
 -avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoana desemnată să conducă 
permanent şi efectiv activitatea de transport rutier, precum şi pentru conducătorii auto; 
 - toate documentele care atestă menţinerea condiţiilor iniţiale care au stat la baza 
eliberării licenţei de transport; 
 -documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a 
persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei; 
 -evidenţa şi planificarea inspecţiilor tehnice periodice pentru mijloacele de 
transport; 
 -evidenţa accidentelor de circulaţie, documentele de cercetare administrativă a 
accidentelor de circulaţie, precum şi notele informative transmise Consiliului judeţean 
Alba în cazul accidentelor grave de circulaţie; 
 -alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare; 
 p) să furnizeze Consiliului Judeţean Alba, respectiv autorităţilor de reglementare 
competente conform legii, informaţiile solicitate şi să asigure accesul la documentaţiile şi 
la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul, necesare verificării şi evaluării 
modului de prestare a serviciului; 
 r) să notifice Consiliul Judeţean Alba despre înlocuirea unui autovehicul cu care  
a obţinut licenţa de traseu, cu respectarea condiţiilor impuse de lege; 
 s) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile 
aduse din culpă, conform prevederilor legale şi/sau contractuale, dacă acestea nu sunt 
acoperite prin poliţa de asigurare; 
 ş)să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale 
şi psihologice ale propriilor angajaţi; 
 t) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la 
reducerea costurilor de operare ; 
 ţ) să gestioneze serviciul pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică; 
 u) să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a bazei 
tehnico-materiale aferente serviciului. 

Art.39-Operatorii de transport vor efectua serviciul cu respectarea următoarelor 
condiţii: 
 1.să utilizeze pe timpul transportului placa de traseu, cu indicarea executantului şi 
a caracterului cursei; 
 2. să supravegheze urcarea şi coborârea pasagerilor; 
 3. mijlocul de transport nu trebuie să circule cu uşile deschise sau cu pasageri pe 
scara autovehiculului; 
 4. să asigure respectarea locurilor atunci când s-au emis legitimaţii de călătorie cu 
loc; 
 5. să asigure urcarea  şi coborârea bagajelor din portbagajul autovehiculului; 
 6. să nu admită la transport în salonul autovehiculului: 

-materii greu mirositoare; 
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-materii inflamabile; 
-materii radioactive; 
-butelii de aragaz; 
-butoaie de carbid; 
-tuburi de oxigen; 
-materiale explozibile; 
-filme cinematografice neambalate în cutii metalice; 
-produse caustice; 
-materiale sau obiecte care prin natura, formatul sau dimensiunile lor pot produce 

daune sau pot murdări autovehiculul, bagajele sau îmbrăcămintea călătorilor; 
-obiecte sau mărfuri interzise la transport prin dispoziţiile legale. 

 7. să nu supraîncarce autovehiculul peste capacitatea utilă de transport, exprimată 
prin numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare şi în certificatul  
de clasificare pe stele/categorii; să se asigure spaţii libere  suficiente pentru transportul 
bagajelor pasagerilor şi să permită transportul mărfurilor/coletelor doar în limitele 
spaţiilor disponibile: 
 8. să nu oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor în alte locuri decât în 
cele prevăzute în graficul de circulaţie; 
 9. să asigure gratuit readucerea călătorilor la punctul de plecare în cazul în care 
călătoria nu se poate realiza până la destinaţie din cauză de forţă majoră; 
 10. să asigure preluarea călătorilor din autovehiculele rămase imobilizate pe 
traseu în termen maxim de 3 ore; 
 11. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina 
operatorului de transport; 
 12. să emită legitimaţii de călătorie corespunzătoare sumelor încasate pentru 
călători şi bagaje, înregistrate ca documente cu regim special; 
 13. să utilizeze numai legitimaţii de călătorie înseriate pentru pasageri şi bagaje, 
înregistrate ca documente cu regim special; 
 14. să nu permită călătoria decât în baza legitimaţiilor de călătorie /abonamentelor 
valabile, precum şi a legitimaţiilor speciale; 
 15. în salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mână care pot 
fi ţinute în mână sau în plasa portpachet. În salonul autovehiculului nu pot fi transportate 
bagajele care: 
 -nu se încadrează în categoria bagajelor de mână; 
 -conţin produse neadmise la transport; 
 -sunt aşezate pe culoarul de acces sau pe platforma din faţă ori din spate a 
autovehiculului.   
 16. să nu admită la transport bagajele aşezate pe scaunele libere din salonul 
autovehiculului, chiar dacă spaţiul rămas neutilizat de către  pasageri ar permite acest 
lucru; 
 17. bagajele depuse în spaţiul destinat bagajelor se manipulează numai de către 
conducătorul auto; 
 18. la cel puţin unul din capetele de traseu, prin registrul de mişcare, să se 
evidenţieze cursele proprii plecate şi sosite; 
 19. să execute transporturi strict în conformitate cu programul de circulaţie; 
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 20. să asigure realizarea tuturor curselor, iar în caz de imobilizare a 
autovehiculelor, să ia măsuri de înlocuire a acestora; 
 21. să anunţe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauză de forţă majoră 
sau alte cauze, la capetele de linie şi, în limita posibilităţilor, şi pe traseu; 
 22. să asigure oprirea în toate staţiile prevăzute în programul de circulaţie pentru 
urcarea călătorilor şi a bagajelor; 
 23.să nu blocheze staţiile publice prin parcarea autovehiculelor deţinute sau prin 
efectuarea unor lucrări de întreţinere/ reparaţii la acestea; 
 24. să asigure suplimentar autovehicule pentru preluarea fluxurilor ocazionale de 
călători de pe traseele deservite în exclusivitate; 
 25.să asigure vânzarea biletelor la capetele de linie şi în autovehicul, inclusiv cu 
anticipaţie; 
 26.la emiterea abonamentelor să respecte reglementările în vigoare; 
 27.să nu emită legitimaţii de călătorie peste capacitatea auovehiculului exprimată 
prin numărul de locuri pe scaune; 
 28.să accepte la transport toţi călătorii care au legitimaţii de călătorie valabile 
pentru cursa respectivă, în limita capacităţii vehiculului; 
 29. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani; 

30.cursele dubluri efectuate ocazional pentru preluarea unui flux suplimentar de 
călători existent temporar în punctele de îmbarcare sau cele efectuate pentru preluarea 
pasagerilor de la un vehicul rămas imobilizat în traseu nu se consideră curse noi; acestea 
se efectuează după acelaşi program de circulaţie ca al cursei dublate, în următoarele 
condiţii: 
 -depăşirea capacităţii de preluare a autovehiculului iniţial; 
 -menţionarea în foaia de parcurs a caracterului cursei; 
 31.autovehiculele trebuie să aibă inspecţia tehnică efectuată la termen; 
 32.autovehiculele trebuie salubrizate, spălate şi dezinfectate zilnic sau de câte ori 
este nevoie; 
 33.în interiorul autovehiculului trebuie să existe afişat numele conducătorului 
auto; 
 34.autovehiculele trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare a 
aerului în stare de funcţionare; 
 35.la bordul autovehiculului trebuie să existe mijloace pentru prevenirea şi 
combaterea incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate; 
 36.în perioada de iarnă autovehiculul trebuie să fie echipat corespunzător 
circulaţiei pe drumuri cu aderenţă scăzută; 
 37.autovehiculul trebuie să fie dotat cu spaţii de depozitare special amenajate 
pentru transportul bagajelor; bagajele ce depăşesc capacitatea spaţiilor de depozitare pot 
fi transportate în remorci închise, ataşate vehiculului; 
 38.autovehiculele trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător; 
 39.autovehiculele trebuie să fie inscripţionate cu însemnele operatorului de 
transport rutier; 
 40.autovehiculele trebuie să fie dotate cu tahograf care va funcţiona pe toată 
durata desfăşurării transportului, conform reglementărilor în vigoare; 
 41.în interiorul autovehiculului trebuie afişat tariful de transport pe bază de bilet, 
pe zone kilometrice; 
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 42.locurile din salonul autovehiculului trebuie să fie numerotate; 
 43.autovehiculul trebuie să aibă locuri rezervate pentru invalizi, bătrâni, femei 
însărcinate, persoane cu copii în braţe. 
 Art.40-  Au calitatea de utilizatori beneficiarii serviciului, persoanele fizice. 
 Art.41-(1) Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele: 
 a) să beneficieze liber şi nediscriminatoriu de serviciu; 
 b) să aibă acces la informaţiile publice cu privire la serviciu; 
 c) să le fie aduse la cunoştiinţă hotărîrile Consiliului Judeţean Alba cu privire la 
transportul public judeţean de persoane prin curse regulate; 
 d) să conteste hotărârile Consiliului Judeţean Alba, în vederea prevenirii sau 
reparării unui prejudiciu direct sau indirect provocat de acesta, în condiţiile legii; 
 e) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, despăgubiri sau compensaţii 
pentru daunele provocate lor de operatorii de transport rutier, prin nerespectarea 
obligaţiilor asumate prin contractele de atribuire a gestiunii; 
 f) să sesizeze Consiliului Judeţean Alba orice deficienţe constatate în efectuarea 
serviciului şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora; 
 (2) Anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiază, în condiţiile 
legii, de facilităţi pentru plata serviciului. 
 Art.42- Principalele obligaţii ale utilizatorilor sunt următoarele: 
 a) să deţină legitimaţii de călătorie valabile sau alte documente de transport 
stabilite prin lege; 
 b) să achite costul legitimaţiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le 
efectuează, conform tarifelor menţionate lizibil pe acestea; 
 c) să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau 
privat; 
 d) să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de 
servicii, precum şi cu ceilalţi utilizatori;   

 
CAPITOLUL IV 

Administrarea serviciului de transport public judeţean 
de persoane prin curse regulate  

 
Art. 43- (1) Serviciul se poate administra prin atribuirea acestuia prin următoarele 

modalităţi: 
a) gestiune directă; 
b) gestiune delegată; 

 (2) Alegerea modalităţii de atribuire a serviciului se face prin hotărâre adoptată de 
Consiliul Judeţean Alba, în condiţiile legii. 

(3) Indiferent de modalitatea de atribuire adoptată, activităţile specifice serviciului 
se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi  
a caietului de sarcini specific acestuia. 

(4) Atribuirea gestiunii serviciului se realizează în conformitate cu prevederile 
procedurii-cadru privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de 
transport public judeţean. 

(5) Bunurile proprietate publică ori privată a judeţului Alba, utilizate  pentru 
prestarea serviciului, pot fi: 
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a) date în administrare şi exploatare operatorilor care exercită gestiunea directă a 
serviciului; 

b) concesionate, în condiţiile legii, operatorilor organizaţi ca societăţi comerciale 
cu capital public, privat sau mixt, care exercită gestiunea delegată a serviciului. 

(6) Bunurile proprietate publică din componenţa sistemelor de transport judeţean 
sunt supuse inventarierii anuale şi se evidenţiază distinct, extracontabil, în patrimoniul 
operatorilor, indiferent de modalitatea de gestiune a serviciului sau de organizarea, forma 
de proprietate ori natura capitalului.  

 (7) Atribuirea bunurilor şi elementelor componente ale sistemelor de transport 
menţionate la alin. (5) se face prin gestiune delegată, încheindu-se un contract de 
concesiune, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

Art. 44- Consiliul Judeţean Alba are următoarele obligaţii faţă de operatorii de 
transport: 

a) să asigure un tratament egal şi nediscriminatoriu pentru toţi operatorii de 
transport rutier;  

b) să asigure accesul operatorilor de transport rutier pentru realizarea serviciului 
într-un mediu concurenţial şi transparent; 

c) să reglementeze, prin norme locale, modul de organizare şi funcţionare a 
serviciului; 

d) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, altele decât cele publice, cu privire 
la activitatea operatorilor de transport rutier;  

e) să asigure finanţările convenite prin reglementările privind modalitatea de 
gestiune a serviciului, dacă este cazul;  

f) să respecte obligaţiile pe care şi le-au asumat prin contractele de atribuire a 
gestiunii, inclusiv pe cele referitoare la regimul investiţiilor realizate de operatorii de 
transport rutier din fonduri proprii.  

Art. 38 - Consiliul Judeţean Alba poate să acorde operatorului de transport rutier, 
cu titlu gratuit, dreptul de a realiza, conform planurilor de amplasament aprobate, 
amenajările necesare exploatării mijloacelor de transport (staţii de întreţinere, salubrizare, 
staţii de parcare, capete de linii, etc.) 

Art. 39 – (1) Serviciul poate fi atribuit pentru executare, în gestiune directă sau 
delegată, operatorilor de transport rutier deţinători de licenţe de transport eliberate  de 
Autoritatea Rutieră Română, în condiţiile legii, de către Consiliul Judeţean Alba, numită 
în acest caz autoritate de autorizare.   

(2) Se interzice titularilor contractelor de atribuire a gestiunii să încheie cu terţi 
contracte de subdelegare a activităţilor de atribuire a gestiunii serviciilor de transport.  

(3) Cesionarea contractelor de atribuire a gestiunii de către titularul acestora unei 
alte societăţi nu este admisă decât în cazul în care această societate este rezultatul 
divizării, fuzionării sau înfiinţării ca filială a societăţii titularului, cu aprobarea 
Consiliului Judeţean Alba, prin hotărâre, cu respectarea condiţiilor iniţiale de atribuire a 
gestiunii. 

(4) În cazul delegării de gestiune, durata delegării gestiunii serviciului se 
stabileşte prin contracte de delegare a gestiunii, de către Consiliul Judeţean Alba şi 
trebuie să fie corelată cu durata medie de amortizare a tuturor mijloacelor de transport 
deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, dar nu mai mult de 6 ani. 
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Art. 45 - (1) Operatorii de transport rutier deţinători ai licenţelor de transport 
eliberate de Autoritatea Rutieră Română, în condiţiile legii, pot fi:  

a) societăţi comerciale înfiinţate de Consiliul Judeţean Alba sau de asociaţiile de 
dezvoltare comunitară, deţinătoare de licenţe de transport valabile;  

b) societăţi comerciale cu capital social privat sau mixt, deţinătoare de licenţe de 
transport valabile.  

(2) Pierderea valabilităţii licenţei de transport de către operatorii de transport 
rutier are drept consecinţă pierderea calităţii de operator de transport rutier şi anularea 
hotărârii de dare în administrare a serviciului ori anularea de drept a contractului de 
delegare a gestiunii serviciului, după caz.  

Art. 46- În cazul în care un operator de transport efectuează atât transport rutier 
public de persoane prin curse regulate locale şi judeţene, interjudeţene sau internaţionale, 
pentru transportul judeţean, operatorul de transport rutier va ţine o evidenţă separată a 
activităţilor desfăşurate, cu contabilitate distinctă pentru fiecare serviciu prestat, astfel 
încât activităţile sale, conform licenţelor de transport obţinute, să poată fi evaluate, 
monitorizate şi controlate.  

 
CAPITOLUL V 

Indicatori de performanţă 
 
 Art.47- Indicatorii de performanţă privind  efectuarea serviciului sunt următorii: 
 1.numărul de curse, trasee pe care operatorul a suspendat sau a întârziat 
executarea transportului faţă de programul de circulaţie;  

2. numărul de curse, trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public 
judeţean de persoane prin curse regulate pe o perioadă mai mare de 24 de ore; 
  3. numărul de călători afectaţi de situaţiile prevăzute la pct.1 şi 2; 
 4. numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numărul 
necesar pentru realizarea programului de circulaţie; 
 5. numărul de reclamaţii ale călătorilor privind calitatea transportului, dintre care: 
 a) numărul de reclamaţii justificate; 
 b) numărul de reclamaţii rezolvate; 
 c) numărul de reclamaţii la care călătorii nu au primit răspuns în termenele legale; 
 6. numărul de reclamaţii la care călătorii nu au primit răspuns în termenele legale; 
 7. vechimea mijloacelor de transport şi dotările pentru călători; 
 8.despăgubirile plătite de către operatorii de transport pentru nerespectarea 
condiţiilor de calitate şi de mediu privind desfăşurarea transportului; 
 9. numărul abaterilor constatate şi sancţionate de personalul împuternicit privind 
nerespectarea prevederilor legale; 
 10. numărul de accidente de circulaţie produse din vina personalului propriu sau a 
operatorului de transport. 
 

CAPITOLUL IV 
Răspunderi şi sancţiuni 

 
Art.48-Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea 

disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz, în condiţiile Legii serviciilor 
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de transport public local nr.92/2007, precum şi ale actelor normative din domeniul 
transporturilor rutiere. 

CAPITOLUL V 
Dispoziţii finale 

Art.49-Prezentul regulament poate fi modificat şi completat prin hotărâre a 
Consiliului Judeţean Alba. 

Art. 50 Prevederile prezentului Regulament se vor aplica potrivit Sentintei 
3965/2012 a Tribunalului Cluj in masura permisa de realitatile de la data  punerii în 
executare a acesteia. 
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Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 39 din 13  februarie 2015 

CAIETUL  DE SARCINI 
al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, 

pentru traseele județene 053-054 si 092-096 

CAPITOLUL I 
Obiectul caietului de sarcini 

Art.1-Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de efectuare a serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, pentru traseele județene 053-054 si 
092-096, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu în 
condiţii de eficienţă şi siguranţă. 

Art.2-Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară efectuării 
activităţilor de realizare a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în 
Judeţul Alba şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază. 

Art.3-(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile 
referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă şi siguranţă în exploatare. 

(2) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, 
prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul 
efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate. 

CAPITOLUL II 
Cerinţe organizatorice minimale 

Art.4-Operatorii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate vor 
asigura: 

a) numărul şi tipul corespunzător de mijloace de transport necesare realizării programului de
circulaţie şi care satisfac condiţiile impuse privind siguranţa circulaţiei, confortul pasagerilor şi 
protecţia mediului; 

b) numărul de mijloace de transport pentru înlocuirea celor care efectuează cursele cuprinse
în programul de circulaţie, în cazul apariţiei unor defecţiuni ale acestora; 

c) respectarea  reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea şi efectuarea
inspecţiilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse pentru efectuarea serviciului; 

d) operaţiile de întreţinere şi reparaţii necesare parcului de mijloace de transport cu
respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activităţi (autorizarea 
operatorului economic, baza tehnico-materială, personalul utilizat, etc.); 

e) menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalaţiilor
auxiliare şi a curăţeniei acestora; 

f) condiţii pentru spălarea , salubrizarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport;
g) spaţii în suprafaţă suficientă pentru parcarea mijloacelor de transport;
h)dispecerat şi dotări speciale pentru urmărirea şi coordonarea în trafic a mijloacelor de 

transport, de intervenţie şi de depanare; 
i) personal calificat şi vehicule de intervenţie operativă;
j) respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, pregătirea

profesională, examinarea medicală şi psihologică a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa 
circulaţiei; 

k) asigurarea pasagerilor şi a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina
operatorului de transport; 
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l) respectarea capacităţilor de transport şi a programelor de circulaţie stabilite prin programul
de transport judeţean şi caietele de sarcini ale licenţelor de traseu 

m) respectarea indicatorilor de performanţă şi de calitate stabiliţi prin Regulamentul pentru
efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate; 

n) furnizarea către Consiliul Judeţean Alba a informaţiilor solicitate şi accesul la toate
informaţiile necesare, în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate; 

o) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a
acestora; 

p) statistica accidentelor şi analiza acestora;
r) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor

de operare; 
s) respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor;
ş) respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia muncii, protecţia mediului, prevenirea şi 

combaterea incendiilor; 
t) planificarea inspecţiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurat în fiecare zi numărul

de vehicule necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în programul de circulaţie; 

CAPITOLUL III 
Sistemul de transport public judeţean de persoane 

Art.5- Operatorul de transport are dreptul să efectueze, în condiţiile legislaţiei în vigoare, 
transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate. 

Art.6- Operatorul de transport are obligaţia să efectueze serviciul de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate, cu respectarea programului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate, care conţine condiţiile specifice privind traseele, perioadele şi 
programul de circulaţie, capacitatea mijloacelor de transport şi numărul mijloacelor de transport 
necesare. 

Art.7- În vederea realizării unui sistem de transport public judeţean de persoane, care să 
asigure deplasarea călătorilor în condiţii de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale, confort, 
regularitate şi continuitate, operatorul de transport trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 

1 .să utilizeze pe timpul transportului placa de traseu, cu indicarea executantului şi a 
caracterului cursei; 

2. să supravegheze urcarea şi coborârea pasagerilor;
3. mijlocul de transport nu trebuie să circule cu uşile deschise sau cu pasageri pe scara

autovehiculului; 
4. să asigure respectarea locurilor atunci când s-au emis legitimaţii de călătorie cu loc;
5. să asigure urcarea  şi coborârea bagajelor din portbagajul autovehiculului;
6. să nu admită la transport în salonul autovehiculului:
-materii greu mirositoare; 
-materii inflamabile; 
-materii radioactive; 
-butelii de aragaz; 
-butoaie de carbid; 
-tuburi de oxigen; 
-materiale explozibile; 
-filme cinematografice neambalate în cutii metalice; 
-produse caustice; 
-materiale sau obiecte care prin natura, formatul sau dimensiunile lor pot produce daune sau 

pot murdări autovehiculul, bagajele sau îmbrăcămintea călătorilor; 
-obiecte sau mărfuri interzise la transport prin dispoziţiile legale. 
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7. să nu supraîncarce autovehiculul peste capacitatea utilă de transport, exprimată prin
numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare şi în certificatul de clasificare pe 
stele/categorii; să se asigure spaţii libere  suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor şi să 
permită transportul mărfurilor/coletelor doar în limitele spaţiilor disponibile: 

8. să nu oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor în alte locuri decât în cele
prevăzute în graficul de circulaţie; 

9. să asigure gratuit readucerea călătorilor la punctul de plecare în cazul în care călătoria nu
se poate realiza până la destinaţie din cauză de forţă majoră; 

10. să asigure preluarea călătorilor din autovehiculele rămase imobilizate pe traseu în termen
maxim de 3 ore; 

11. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de
transport; 

12. să emită legitimaţii de călătorie corespunzătoare sumelor încasate pentru călători şi
bagaje, înregistrate ca documente cu regim special; 

13. să utilizeze numai legitimaţii de călătorie înseriate pentru pasageri şi bagaje, înregistrate
ca documente cu regim special; 

14. să nu permită călătoria decât în baza legitimaţiilor de călătorie /abonamentelor valabile,
precum şi a legitimaţiilor speciale; 

15. în salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mână care pot fi ţinute în
mână sau în plasa portpachet. În salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care: 

-nu se încadrează în categoria bagajelor de mână; 
-conţin produse neadmise la transport; 
-sunt aşezate pe culuarul de access au pe platforma din faţă ori din spate a autovehiculului. 
16. să nu admită la transport bagajele aşezate pe scaunele libere din salonul autovehiculului,

chiar dacă spaţiul rămas neutilizat de către  pasageri ar permite acest lucru; 
17. bagajele depuse în spaţiul destinat bagajelor se manipulează numai de către conducătorul

auto; 
18. la cel puţin unul din capetele de traseu, prin registrul de mişcare, să se evidenţieze

cursele proprii plecate şi sosite; 
19. să execute transporturi strict în conformitate cu programul de circulaţie;
20. să asigure realizarea tuturor curselor, iar în caz de imobilizare a autovehiculelor, să ia

măsuri de înlocuire a acestora; 
21. să anunţe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauză de forţă majoră sau alte

cause, la capetele de linie şi, în limita posibilităţilor, şi pe traseu; 
22. să asigure oprirea în toate staţiile prevăzute în programul de circulaţie pentru urcarea

călătorilor şi a bagajelor; 
23.să nu blocheze staţiile publice prin parcarea autovehiculelor deţinute sau prin efectuarea

unor lucrări de întreţinere/ reparaţii la acestea; 
24. să asigure suplimentar autovehicule pentru preluarea fluxurilor ocazionale de călători de

pe traseele deservite în exclusivitate; 
25.să asigure vânzarea biletelor la capetele de linie şi în autovehicul, inclusiv cu anticipaţie;
26.la emiterea abonamentelor să respecte reglementările în vigoare;
27.să nu emită legitimaţii de călătorie peste capacitatea auovehiculului exprimată prin

numărul de locuri pe scaune; 
28.să accepte la transport toţi călătorii care au legitimaţii de călătorie valabile pentru cursa

respectivă, în limita capacităţii vehiculului; 
29. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;
30.cursele dubluri efectuate ocazional pentru preluarea unui flux suplimentar de călători

existent temporar în punctele de îmbarcare sau cele efectuate pentru preluarea pasagerilor de la un 
vehicul rămas imobilizat în traseu nu se consideră curse noi; acestea se efectuează după acelaşi 
program de circulaţie ca al cursei dublate, în următoarele condiţii: 
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-depăşirea capacităţii de preluare a autovehiculului iniţial; 
-menţionarea în foaia de parcurs a caracterului cursei; 
31.autovehiculele trebuie să aibă inspecţia tehnică efectuată la termen;
32.autovehiculele trebuie salubrizate, spălate şi dezinfectate zilnic sau de câte ori este

nevoie; 
33.în interiorul autovehiculului trebuie să existe afişat numele conducătorului auto;
34.autovehiculele trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare a aerului în

stare de funcţionare; 
35.la bordul autovehiculului trebuie să existe mijloace pentru prevenirea şi combaterea

incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate; 
36.în perioada de iarnă autovehiculul trebuie să fie echipat corespunzător circulaţiei pe

drumuri cu aderenţă scăzută; 
37.autovehiculul trebuie să fie dotat cu spaţii de depozitare special amenajate pentru

transportul bagajelor; bagajele ce depăşesc capacitatea spaţiilor de depozitare pot fi transportate în 
remorci închise, ataşate vehiculului; 

38.autovehiculele trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător;
39.autovehiculele trebuie să fie inscripţionate cu însemnele operatorului de transport rutier;
40.autovehiculele trebuie să fie dotate cu tahograf care va funcţiona pe toată durata

desfăşurării transportului, conform reglementărilor în vigoare; 
41.în interiorul autovehiculului trebuie afişat tariful de transport pe bază de bilet, pe zone

kilometrice; 
42.locurile din salonul autovehiculului trebuie să fie numerotate;
43.autovehiculul trebuie să aibă locuri rezervate pentru invalizi, bătrâni, femei însărcinate,

persoane cu copii în braţe; 
44.să asigure informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele, programele de

circulaţie deservite, tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora; 
45.să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate; 
46.să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de

reglementările în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilităţi/gratuităţi la transport. 
47.să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea

costurilor de operare; 
48.să respecte întocmai legile şi reglementările specifice transportului rutier public de

persoane. 
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        Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.  39 din  13 februarie 2015 
Programul județean de transport public prin curse regulate pe perioada 2008- 2013, în Județul Alba, pentru traseele județene 053-054 si 092-096 

Nr. 
rețe
a 

Nr. 
gru
pă* 

Cod 
tra 
seu 

A B C Km 
pe 

sens 

Nr.curse 
planificat

e 

Capacitate 
transport 

(locuri)** 

Nr. vehicule 
necesare 

Program circulaţie Zilele în care 
circulă 

Autog./loc. Localitate 
intermediară 

Autog./loc. active rezerv
e 

Dus Întors 

Plecare Sosire Plecare Sosire 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
AB 053 Alba Iulia Blaj Cetatea de Baltă 63 4 <22 1 

1 

07:35 09:05 09:10 10:40 1,2,3,4,5,6,7 

11:00 12:30 06:00 07:30 1,2,3,4,5,6,7 

16:20 17:50 13:00 14:30 1,2,3,4,5,6,7 

19:30 21:00 17:55 19:25 1,2,3,4,5,6,7 

AB 054 Blaj Bălcaciu Cetatea de Baltă 30 5 <22 1 07:05 07:45 06:00 06:40 1,2,3,4,5 

09:20 10:05 08:30 09:10 1,2,3,4,5 

11:00 11:40 10:10 10:50 1,2,3,4,5 

13:20 14:00 12:30  13:10 1,2,3,4,5 

15:30 16:10 14:10 14:50 1,2,3,4,5 

* Au fost eliminate grupele de trasee în condițiile în care în considerentele Sentinței civile a Tribunalului Cluj nr. 3965/2012  instanța a reținut la
fila 10 pct.3 și fila 11 pct.4  gruparea arbitrară a traseelor. 
**Potrivit Programului de transport județean aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 69/27.03.2008, necompatibilizat cu sistemul 
național de atribuire electronică  gestionat de A.S.S.I./A.A.D.R.  



Nr. 
ofer
tă 

Nr. 
grupă  
***

Cod 
tra 
seu 

A B C Km 
pe 

sens 

Nr.curse 
planificat

e 

Capacitate 
minimă de 
transport 
(locuri) 
****

Nr. vehicule 
necesare 

Program circulaţie Zilele în care 
circulă 

Autog./loc. Localitate 
intermediară 

Autog./loc. active rezerv
e 

Dus Întors 

Plecare Sosire Plecare Sosire 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
092 Sebeş Cut 12 7 23 1 1 06:30 06:55 05:45 06:10 1,2,3,4,5,6 

07:30 07:55 07:00 07:25 1,2,3,4,5 

12:30 12:55 09:00 09:25 1,2,3,4,5 

15:10 15:35 13:40 14:05 1,2,3,4,5,6 

16:10 16:35 15:40 16:05 1,2,3,4,5 

18:00 18:25 16:40 17:05 1,2,3,4,5 

23:10 23:35 22:30 22:55 1,2,3,4,5 

093 Sebeş Şpring Roşia  de Secaş 40 2 10 1 00:00 01:10 04:50 06:00 1,2,3,4,5,6 

16:00 17:10 21:00 22:10 1,2,3,4,5,6 

094 Sebeş Cunţa Doştat 29 3 10 1 07:00 07:55 05:50 06:45 1,2,3,4,5,6 

13:15 14:10 14:15 15:10 1,2,,3,4,5 

16:00 16:55 17:05 18:00 1,2,3,4,5,6 

095 Sebeş Şpring Ohaba-Secășel 
***** 

44 2 10 1 18:10 19:40 20:00 21:30 5 

12:00 13:30 13:30 15:00 7 

096 Sebeş Şpring Vingard 29 5 23 2 12:00 12:50 05:10 06:00 1,2,3,4,5 

16:00 16:50 06:40 07:30 1,2,3,4,5 

18:00 18:50 13:00 13:50 1,2,3,4,5 

21:00 21:50 20:00 20:50 1,2,3,4,5 

23:00 23:50 22:00 22:50 1,2,3,4,5 

*** Au fost eliminate grupele de trasee în condițiile în care în considerentele Sentinței civile a Tribunalului Cluj nr. 3965/2012  instanța a reținut 
la fila 10 pct.3 și fila 11 pct.4 gruparea arbitrară a traseelor. 
****Astfel cum a fost compatibilizat programul de transport județean  cu sistemul național de atribuire electronică  gestionat de 
A.S.S.I./A.A.D.R. în prezent. 
***** În condițiile în care în considerentele Sentinței civile a Tribunalului Cluj nr. 3965/2012  instanța a reținut la fila 11 și fila 13 pct.D că a fost 
modificat capătul de traseu din ”Ohaba Secășel” în ”Ohaba”. 



Anexa nr. 4  la Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 39  din 13 februarie 2015 

Km Nr. staţie Denumire staţie 
Traseul 053: Alba Iulia- -Blaj-Cetatea de Baltă 

0 1 Alba Iulia (Autogară) 
1 2 Alba Iulia ( Str. Nicolae Bălcescu) 
11 3 Sîntimbru (La  Fabrică) 
12 4 Sîntimbru (La Vălău) 
14 5 Galtiu (Biserică) 
16 6 Coşlariu ( La Magazin) 
18 7 Mihalţ (Ramificaţie) 
22 8 Cistei (Centru) 
29 9 Crăciunelu de Jos (Str. Horea) 
30 10 Crăciunelu de Jos (Str. 6 Martie) 
38 11 Blaj (Str. Avram Iancu-Spitalul Vechi) 
42 12 Sîncel (Str. Mihai Eminescu) 
43 13 Sîncel (La Primărie) 
45 14 Pănade (Ramificaţie) 
46 15 Lunca Tîrnavei (Centru) 
47 16 Şona (Centru) 
50 17 Sînmiclăuş (Centru) 
52 18 Bălcaciu (Ramificaţie) 
56 19 Jidvei (Combinat) 
57 20 Jidvei (Centru) 
58 21 Căpîlna de Jos 
60 22 Sîntămărie (Căminul Cultural) 
62 23 Cetatea de Baltă ( Primărie) 
63 24 Cetatea de Baltă (În Tabla) 

Traseul 054: Blaj-Bălcaciu-Cetatea de Baltă 
0 1 Blaj (Str. Avram Iancu-Spitalul Vechi) 
4 2 Sîncel (Str. Mihai Eminescu) 
5 3 Sîncel (La Primărie) 
7 4 Pănade (Ramificaţie) 
8 5 Lunca Tîrnavei (Centru) 
9 6 Şona (Centru) 
11 7 Sînmiclăuş (Ramificaţie) 
13 8 Bălcaciu (Ramificaţie) 
16 9 Bălcaciu (Centru) 
19 10 Bălcaciu (Ramificaţie) 
23 11 Jidvei (Combinat) 
24 12 Jidvei (Centru) 
25 13 Căpîlna de Jos 
27 14 Sîntămărie (Căminul Cultural) 
29 15 Cetatea de Baltă ( Primărie) 
30 16 Cetatea de Baltă (În Tabla) 



Km Nr. staţie Denumire staţie 
Traseul 092: Sebeş-Cut 

0 1 Sebeş (Autogară) 
11 2 Cut (Monument- Str. Principală) 
12 3 Cut (Şcoală- Str. Principală) 

Traseul 093:Sebeş-Şpring-Roşia de Secaş 
0 1 Sebeş (Autogară) 
15 2 Cunţa (Şc. Generală) 
16 3 Cunţa (La Calea Ferată) 
18 4 Draşov (Benzinărie DJ 106L) 
19 5 Draşov ( Str. Tîrgului) 
23 6 Şpring (La Duriga) 
24 7 Şpring (Centru) 
27 8 Ungurei ( Biserică) 
28 9 Ungurei ( La Alis-Str. Principală) 
39 10 Roşia de Secaş (Primărie) 
40 11 Roşia de Secaş (Conlemn) 

Traseul 094: Sebeş-Cunţa-Doştat 
0 1 Sebeş (Autogară) 
15 2 Cunţa(Şc. Generală ) 
16 3 Cunţa (La Calea Ferată) 
18 4 Draşov (Benzinărie DJ 106L) 
26 5 Boz (Lângă clădirea nr.223) 
29 6 Doştat (Lângă clădirea nr.108) 

Traseul 095: Sebeş-Şpring-Ohaba 
0 1 Sebeş (Autogară) 
15 2 Cunţa (Şc. generală) 
16 3 Cunţa (La Calea Ferată) 
18 4 Draşov (Benzinărie DJ 106  ) 
19 5 Draşov (Str. Tîrgului) 
23 6 Şpring (La Duriga) 
24 7 Şpring (Centru) 
25 8 Şpring (Lângă Clădirea nr.356) 
28 9 Vingard (La Saşi) 
29 10 Vingard ( Magazin Consumcoop Centru) 
30 11 Vingard (( La fosta Secţie SMA) 
38     12 Ohaba ( La cruce-în Stoina) 
40 13 Ohaba ( Centru) 
44 14 Ohaba-Secășel* 

Traseul 096: Sebeş- Şpring-Vingard 
0 1 Sebeş (Autogară) 
15 2 Cunţa (Şc. Generală) 
16 3 Cunţa ( La Calea Ferată) 
18 4 Draşov (Benzinărie DJ 106) 
19 5 Draşov ( Str. Târgului) 
23 6 Şpring (La Duriga) 
24 7 Şpring ( Centru) 
25 8 Şpring ( Lângă Clădirea nr. 356) 
28 9 Vingard (La Saşi) 
29 10 Vingard ( Magazin Consumcoop- Centru) 

În condițiile în care în considerentele Sentinței civile a Tribunalului Cluj nr. 3965/2012  
instanța a reținut la fila 11 și fila 13 lit. D.că a fost modificat capătul de traseu din  ”Ohaba -
Secășel” în”Ohaba” . 



 Anexa nr. 5 la Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 39 din 13 februarie  2015 

I. Reevaluarea și recalcularea punctajului pentru SC Excelent Trans SRL, cod fiscal RO18413212 și SC Arion SNC (în prezent SC Arion 
Trans SRL), cod fiscal RO2770987, pentru: 1) vechime neîntreruptă pe traseu (C5), 2) mijloacele de transport (C1-C4) și 3) punctajul final 
rezultat în urma recalculării, inclusiv desemnarea câștigătorului: 

I.1. Vechime neîntreuptă pe traseu : 

Cod 
traseu 

Traseu Vechime neîntreruptă pe traseu 
SC Arion SNC 

Vechime neîntreruptă pe traseu 
SC Excelent Trans SRL 

053 Alba Iulia-Blaj-Cetatea de Baltă 57 luni  
(5 ani-rotunjit conf. Ord. MIRA nr. 433/2008 ) 

0 

054 Blaj-Bălcaciu-Cetatea de Baltă 47 luni  
(4 ani-rotunjit conf. Ord. MIRA nr. 433/2008 ) 

0 

I.2. Punctajul pe criterii și punctajul final rezultat în urma recalculării:* 

Oferta Operator C1 
Vechime parc 

C2 
Tip deținere 

C3 
Grad confort 

C4 
Copii 

conforme 
suspendate 

C5 
Vechime pe 

traseu 

Punctaj 
final 

Observații 
(Câștigător) 

Traseu** 
053:Alba Iulia-
Blaj-Cetatea de 

Baltă 
(63Km) 

SC Excelent Trans SRL 

SC Arion  SNC 

Traseu** 
054:Blaj-Bălcaciu-

Cetatea de Baltă 
(30km) 

SC Excelent Trans SRL 

SC Arion  SNC 

*În condițiile în care în considerentele Sentinței civile a Tribunalului Cluj nr. 3965/2012  instanța a reținut  la fila 10, pct.3 şi la fila 11, pct.4
gruparea arbitrară a traseelor, traseele vor fi atribuite individual. 
** Se va respecta capacitatea de transport din Programul județean de transport aprobat în Anexa nr. 3 din hotărâre, rubrica 9 



II.Reevaluarea și recalcularea punctajului, pentru SC Voltrans SA, cod fiscal RO1772416 și SC Man Tours SRL, cod fiscal RO5980797,
pentru: 1) vechime neîntreruptă pe traseu (C5), 2) mijloacele de transport (C1-C4) și 3) punctajul final rezultat în urma recalculării, inclusiv 
desemnarea câștigătorului  

II.1. Vechime neîntreruptă pe traseu : 

Cod 
traseu Traseu Vechime neîntreruptă pe traseu SC Man Tours SRL 

Vechime neîntreruptă 
pe traseu SC Voltrans SA, conform Sentinței 

civile nr.  3965/2012 (nedepunere licente de traseu la 
dosarul cauzei de către SC Voltrans SA și ARR) 

092 Sebeș-Cut 21 luni 
(2 ani-rotunjit conf. Ord. MIRA nr. 433/2008 ) 

0 

093 Sebeș-Șpring-Roșia de Secaș 0 0 

094 Sebeș-Cunța-Doștat 0 0 

095 Sebeș-Șpring-Ohaba-Secășel*** 0 0 

096 Sebeș-Șpring-Vingard 0 0 

II.2. Punctajul pe criterii ****și punctajul final rezultat în urma recalculării: 

Oferta Operator C1 
Vechime parc 

C2 
Tip deținere 

C3 
Grad confort 

C4 
Copii 

conforme 
suspendate 

C5 
Vechime pe 

traseu 

Punctaj 
final 

Observații 
(Câștigător) 

Traseu 
092:Sebeș-Cut 

(12Km) 

SC Voltrans SA 

SC Man Tours SRL 

Traseu 
093:Sebeș-Șpring-

Roșia de Secaș 
(40km) 

SC Voltrans SA 

SC Man Tours SRL 

Traseu 
094:Sebeș-Cunța-

Doștat 
(29km) 

SC Voltrans SA 

SC Man Tours SRL 



Traseu 
095:Sebeș-Șpring-
Ohaba -Secășel** 

(44km) 

SC Voltrans SA 

SC Man Tours SRL 

Traseu 
096:Sebeș-Șpring-

Vingard 
(29km) 

SC Voltrans SA 

SC Man Tours SRL 

*** În condițiile în care în considerentele Sentinței civile a Tribunalului Cluj nr. 3965/2012  instanța a reținut la fila 11 şi fila 13 pct. D că a fost 
modificat capătul de traseu din ”Ohaba Secășel” în ”Ohaba”. 
**** În condițiile în care în considerentele Sentinței civile a Tribunalului Cluj nr. 3965/2012  instanța a reținut la fila 13: 

”b)Cu privire  la Licențele de trasee deținute neîntrerupt de operatorul de transport 
Pentru a putea fi verificată vechimea pe traseu a operatorului SC Voltrans SA s-a încuvințat  încă din data de 18.02.2011 efectuarea 

de adrese  către acest operator  precum și către A.R.R. prin care să fie depuse la dosar licențele de traseu. 
Aceste acte nu au fost depuse nici de SC Voltrans SA și nici de A.R.R. 

În concluzie, se poate observa cu ușurință că punctajul  acordat nu are fundament legal și drept urmare în mod nelegal a fost 
desemnată câștigătoare SC Voltrans SA. 

2. Rezultatele ședinței de atribuire au fost viciate cu privire la punctajul acordat pentru mijloacele de transport.
 Astfel, s-a stabilit greșit punctajul  ca urmare a folosirii de către operator a unui vehicul pe mai multe trasee. 
SC Voltrans SA este singurul operator de transport căruia sistemul informatic i-a permis să participe la procedura de atribuire cu un 

vehicul pe mai multe trasee din aceeași grupă. ” (autovehiculul AB-26-YVY cu care a licitat pe traseele cod 094: Sebeș-Cunța- Doștat și 095: 
Sebeș-Spring-Ohaba ). 
   În condițiile în care în considerentele Sentinței civile a Tribunalului Cluj nr. 3965/2012  instanța a reținut la fila 10 pct.3 şi la fila 11, pct.4 
gruparea arbitrară a traseelor, traseele vor fi atribuite individual. 



        Anexa nr. 6 la Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 39 din 13 februarie 2015 

Contract – cadru  
de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse 

regulate 

Art.1. Părţile contractante : 
      1.1. Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, 

Piaţa Ion I. C. Brătianu, nr.1, Județul Alba, cod de înregistrare fiscală 4562583, cont 
RO90TREZ00224510271XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia, 
reprezentat prin domnul ___________________, în calitate de delegatar, pe de o parte,  
şi  
              1.2. Societatea comercială _____________________ cu sediul în 
__________________________ înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub 
nr._______,cod de înregistrare fiscală________________, 
cont________________________deschis la_______________________,reprezentată prin 
_________________, având funcţia de_____________________, în calitate de delegat, pe 
de altă parte.  
               În temeiul prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare; Legii serviciilor de transport public local nr. 
92/2007, cu modificările și completările ulterioare; Ordinului ministrului internelor şi 
reformei administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 
serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare; 
Ordinului ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de 
transport public local; Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru 
privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport 
public; Regulamentului  serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 69 din 27 
martie 2008, se încheie prezentul contract.             

Art.2. Obiectul  contractului 
Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii serviciului de transport public 

judeţean de persoane, prin curse regulate pentru grupa/grupele de trasee 
judeţene_____________________________, respectiv a sarcinilor şi responsabilităţilor cu 
privire la prestarea propriu-zisă a serviciului. 

Art.3. Durata contractului 
Durata prezentului contract este de _________, începând cu data de __________ şi 

până la data de ___________. 
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Art.4. Drepturile şi obligaţiile părţilor 

     Drepturile părţilor 

4.1. Delegatarul are următoarele drepturi : 
a)să verifice şi să controleze periodic modul de realizare a serviciului de transport public 
judeţean; 
b)să analizeze, să verifice şi să aprobe documentaţiile justificative de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor de călătorie propuse de delegant, în corelare cu reglementările în 
vigoare vizând asigurarea ratei suportabilităţii costurilor pentru utilizatori; 
c)să convoace pentru audieri delegatul, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru 
remedierea unor deficienţe apărute în executarea serviciului de transport public judeţean de 
persoane, precum şi în vederea concilierii diferendelor apărute în relaţia cu utilizatorii; 
d)să actualizeze programul de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în 
conformitate cu cerinţele de transport; 
e)să sancţioneze delegatul în cazul în care acesta nu prestează serviciul de transport public 
judeţean de persoane, prin curse regulate la parametrii de performanţă, eficienţă şi calitate 
stabiliţi prin Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse 
regulate, în Judeţul Alba şi Caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean de 
persoane, prin curse regulate, în Judeţul Alba, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Alba nr. 69 din 27 martie 2008; 
 f)în cazul unor abateri grave ale delegatului, delegatarul, poate, după caz, rezilia prezentul 
contract şi poate solicita motivat emitentului retragerea licenţei de traseu. 

4.2. Delegatul are următoarele drepturi: 
a)să încaseze tarifele aferente transportului public judeţean de călători prestat; 
b)să propună actualizarea tarifelor aferente transportului public judeţean de persoane, în 
condiţiile legii; 
c)să solicite delegatarului actualizarea programului de transport public judeţean de persoane, 
prin curse regulate pentru traseele pentru care deţine licenţa de traseu, în funcţie de nevoile 
de deplasare ale populaţiei; 
d)să aibă acces liber şi nediscriminatoriu la activităţile de transport rutier desfăşurate pe 
drumul public; 
e)să întrerupă prestarea serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse 
regulate, în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către delegatar, cu obligaţia de a 
notifica delegatarului şi Agenţia Teritorială A.R.R. Alba întreruperea prestării  serviciului cu 
cel puţin 10 zile înainte de aceasta;  
f)are dreptul de a utiliza gratuit pentru circulaţie infrastructura publică (străzi, poduri, pasaje 
denivelate,  mobilier stradal, etc.) şi instalaţiile auxiliare aferente acesteia; 
g)pe durata prezentului contract, delegatul are exclusivitate pe traseele atribuite. În cazul în 
care pe acelaşi traseu vor opera şi alţi operatori de transport rutier, delegatul are dreptul să 
solicite daune-interese de la delegatar în cazul în care acesta a dat aprobarea sau direct de la 
operatorul de transport rutier respectiv, în situaţia în care acesta operează fără aprobare. 
h)să efectueze cu informarea şi aprobarea delegatarului, modificări temporare (suspendări, 
limitări, micşorarea frecvenţei de circulaţie, devieri de traseu etc.) în deservirea unor trasee, 
atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea unor 
lucrări la infrastructura rutieră. 
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Obligaţiile părţilor 

4.3 Delegatarul are următoarele obligaţii: 
a)să controleze prestarea de către delegat a serviciului de transport public de persoane, prin 
curse regulate; 
b)să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, altele decât cele publice, cu privire la 
activitatea  delegatului; 
c)să nu îl tulbure pe delegat în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract; 
d)să respecte obligaţiile pe care şi le-a asumat prin prezentul contract; 
e)să notifice delegatului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor 
sau intereselor acestuia; 
f)să intervină în cazurile de concurenţă neloială care perturbă desfăşurarea activităţii 
delegatului; 
g) să nu modifice în mod unilateral prezentul contract, în afară de cazurile prevăzute expres
de lege sau de prevederile contractului. 

4.4 Delegatul are următoarele obligaţii: 
a)să efectueze transportul public judeţean de persoane prin curse regulate, conform 
prevederilor programului de circulaţie, în condiţii de calitate, siguranţă, regularitate şi 
confort; 
b)să asigure personal care deserveşte mijloacele de transport (conducători auto) conform 
reglementărilor legale în vigoare; 
c)să fundamenteze şi să supună aprobării delegatarului tarifele ce vor fi utilizate în 
activitatea de transport public judeţean de călători; 
d) să nu încarce artificial costurile de operare;
e)la încetarea prezentului contract, din alte cauze decât prin ajungerea la termen, excluzând 
forţa majoră şi cazul fortuit, delegantul este obligat să asigure continuitatea prestării 
serviciului, în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acestuia de către un alt 
operator, dar nu mai mult de 60 de zile; 
f)să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deţinute, 
precum şi asigurarea călătorilor şi bunurilor acestora, conform prevederilor legislaţiei în 
vigoare privind asigurările; 
g)să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulaţie, tarifele 
aplicate, precum şi modificarea acestora; 
h)să asigure accesul organelor de control ale delegatarului la informaţiile privind executarea 
serviciului delegat şi modul de exploatare a mijloacelor de transport; 
i)să transmită prin adresă delegatarului, la finele fiecărui trimestru, situaţia cuprinzând 
numărul mediu zilnic de călători pentru fiecare din traseele pe care execută serviciul de 
transport persoane; 
î)să asigure afișarea în fiecare stație a orelor de circulație a mijloacelor de transport proprii 
cu care efectuează serviciul de transport public de persoane prin curse regulate și opresc în 
stația respectivă; 
j) să utilizeze pe timpul transportului placa de traseu, plasată la loc vizibil în faţa mijlocului
de transport, cu indicarea executantului, caracterului cursei și  nominalizarea capetelor de 
traseu între care se execută cursa respectivă; 
k)mijloacele de transport, pe părţile laterale, vor avea inscripţionată denumirea delegantului; 
l)să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina delegantului; 
m)să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu, 
în termen de maximum 3 ore de la  apariţia evenimentului; 

3 



n)să asigure informarea publicului călător în legătură cu modificarea ori suspendarea unei 
curse sau a unui traseu, în caz de forţă majoră; 
o)să asigure efectuarea în termen a inspecţiei tehnice periodice la mijloacele de transport 
utilizate; 
p)să asigure salubrizarea, spălarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport, zilnic sau ori de 
câte ori este nevoie;         
r)să asigure efectuarea verificărilor periodice medicale şi psihologice ale conducătorilor de 
autovehicule şi să ţină evidenţa acestora;               
s)să asigure testarea pregătirii profesionale a conducătorilor de autovehicule şi evidenţa 
acestora; 
ş)să utilizeze numai legitimaţiile de călătorie tipizate, cu regim special; 
t)să asigure afişarea în salonul mijlocului de transport a numelui  conducătorului acestuia, a 
programului de circulaţie, a instrucţiunilor privind modul de desfăşurare a transportului, a 
obligaţiilor transportatorului şi a  publicului călător precum şi a informaţiilor de utilitate 
publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare; 
ţ) să asigure spaţiile necesare pentru bagajele de mâna ale călătorilor; 
u)să asigure accesul liber și nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de 
reglementările în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilități/gratuități la transport;  
v)să îndeplinească orice alte obligaţii care derivă din reglementările legale  în vigoare sau din 
hotărârile Consiliului Judeţean Alba. 

Art.5. Nivelul și plata redevenței 
Deoarece prin prezentul contract de delegare a gestiunii delegatarul nu a pus la dispoziția 
delegatului bunuri din domeniul public sau privat al Județului Alba, încadrate în categoria 
bunurilor de retur, delegatul nu va fi ținut la plata vreunei redevențe pe durata derulării 
contractului. 

Art.6. Răspunderea contractuală 
6.1.Nerespectarea de către una din părţi a obligaţiilor prevăzute prin prezentul contract atrage 
răspunderea contractuală a părţii în culpă. 
6.2.Partea în culpă este obligată la plata penalităţilor precum şi la despăgubiri, în funcţie de 
prejudiciul produs.  
6.3.Cuantumul despăgubirilor pe care le va suporta partea în culpă pentru  neîndeplinirea 
oricăreia dintre obligaţiile asumate prin prezentul contract se vor determina pe baza unui 
raport de expertiză, însuşit de ambele părţi, care se va întocmi pentru fiecare împrejurare în 
parte, atunci când va fi necesar. 

Art.7. Forţa majoră 
7.1.Forţa majoră, definită conform legii, apără de răspundere partea care o invocă. 
7.2.Nici una din părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de 
executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza 
prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei 
respective a fost cauzată de forţa majoră. 
7.3.Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi de 
îndată producerea acesteia şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor 
ei. 
7.4.Dacă în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului, imposibilitatea de 
executare nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de 
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plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte 
despăgubiri. 
7.5.Întârzierea sau neexecutarea obligaţiilor asumate din motive de forţă majoră nu atrage 
pentru nici una dintre părţi penalizări sau alte compensaţii. 

Art.8. Condiţii de redefinire a clauzelor contractuale 
8.1.Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile 
contractante. 
8.2.Delegatarul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract cu 
notificarea prealabilă cu 30 de zile a delegatului, din motive excepţionale legate de interesul 
naţional sau judeţean, după caz.  
8.3.Prezentul contract nu poate fi modificat prin act adiţional, în sensul introducerii în 
obiectul acestuia a unei activităţi care nu a făcut obiectul delegării gestiunii. 
8.4.Contractul poate fi modificat în cazul în care orice prevederi ale acestuia devin 
discordante cu reglementările în domeniu din legislaţia naţională sau legislaţia comunitară. 

Art. 9. Menținerea echilibrului contractual 
Raporturile contractuale dintre delegatar și delegat se bazează pe principiul echilibrului între 
drepturile care îi sunt acordate delegatului și obligațiile care îi sunt impuse prin prezentul 
contract. 

Art.10. Rezilierea contractului 
10.1.Delegatarul are dreptul să rezilieze contractul unilateral  dacă constată şi dovedeşte 
nerespectarea repetată de către delegat a obligaţiilor contractuale şi dacă acesta nu adoptă 
programe de măsuri pentru respectarea în termen de 5 zile a obligaţiilor contractuale şi a 
indicatorilor de performanţă. 
10.2.Pact comisoriu expres – în caz de neexecutare a obligaţiilor contractuale de către 
delegat, contractul se consideră desfiinţat de drept, la solicitarea delegatarului, fără punere în 
întârziere şi fără nici o formalitate prealabilă. În acest caz, rezilierea contractului intervine de 
îndată ce a expirat termenul de executare, fără a fi necesară notificarea. 
10.3.În cazul unor abateri grave ale delegatului, delegatarul poate rezilia contractul şi/sau 
poate solicita motivat emitentului retragerea licenţei de transport sau a  autorizaţiei, după 
caz. 
10.4.În cazul în care contractul de delegare a gestiunii se reziliază, licenţele de traseu se vor 
retrage cu o notificare prealabilă de 60 de zile. 
10.5.În intervalul prevăzut la aliniatul precedent, delegatarul va organiza delegarea gestiunii 
altui operator de transport rutier. 

Art.11. Condiţii de exploatare a sistemului 
Organizarea, efectuarea şi asigurarea desfăşurării fluente a transporturilor rutiere de persoane 
este supusă legislaţiei în vigoare privind transporturile rutiere şi serviciile de transport 
public. 

 Art.12. Interdicţia subdelegării şi cesionarea contractului 
12.1.Se interzice delegatului să încheie cu terţi, contracte de subdelegare a activităţilor de 
atribuire a gestiunii serviciului de transport delegat. 
12.2.Cesionarea prezentului contract de către delegat unei alte societăţi nu este admisă decât 
în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înfiinţării ca filială a 
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societăţii aparţinând delegatului, cu aprobarea delegatarului şi cu respectarea condiţiilor 
iniţiale de atribuire a gestiunii. 

Art.13.Indicatorii de performanță ai serviciului, stabiliți în regulamentul serviciului și 
modul de evaluare și cuantificarea acestora, condiții și garanții 
13.1.În efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, 
delegatul va respecta indicatorii de performanță prevăzuți în Regulamentul serviciului de 
transport public județean de persoane prin curse regulate, în Județul Alba, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 69 din 27 martie 2008. 
13.2.Delegatul va transmite delegatarului, în termenul solicitat de către acesta, informațiile 
necesare evaluării  și cuantificării indicatorilor de performanță. 
13.3.Furnizarea unor informații eronate/incomplete sau netransmiterea acestora, în termenul 
solicitat de delegatar, atrage răspunderea contravențională a delegatului.  

Art.14.Tarifele practicate pentru serviciul de transport public judeţean de persoane 
prin curse regulate şi procedura de stabilire, ajustare şi  modificare a acestora. 
14.1.Stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciul de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate se realizează la cererea delegatului, prin hotărâre a 
Consiliului Judeţean Alba, pe baza următoarelor documente: 
 a)cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conţine, după caz: tarifele în vigoare în 
cazul ajustării sau modificării, şi tarifele solicitate, inclusiv TVA; justificarea propunerii de 
stabilire, ajustare sau modificare se face pe baza unui memoriu tehnico-economic, care 
prezintă oportunitatea fundamentării tarifelor datorată creşterii principalelor elemente de 
cheltuieli; 
 b)fişele de fundamentare pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor; 
 c)alte date necesare fundamentării tarifelor propuse. 
14.2.Tarifele privind transportul public judeţean de persoane prin curse regulate se pot 
stabili, ajusta sau modifica de către delegatar numai pe baza prevederilor Ordinului 
preşedintelui  Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi 
modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, care se va adapta 
corespunzător în funcţie de condiţiile concrete şi specifice ale delegantului.             
14.3.Delegatarul poate solicita de la delegat informaţii pentru clarificarea unor aspecte din 
propunerile de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciul de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate. 
14.4.Tarifele pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate se 
fundamentează fără includerea TVA în cheltuielile materiale, aceasta urmând să fie aplicată 
la totalul cheltuielilor rezultate plus cota de profit rezonabilă. 
14.5.Tarifele încasate de delegat în urma prestării serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate trebuie să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile 
curente de întreţinere şi exploatare  a sistemului de transport public local respectiv. 
14.6.Delegatul va asigura corelarea tarifului de transport cu gradul de confort şi siguranţă al 
mijlocului de transport  
14.7.Tarifele se pot ajusta  semestrial prin indexare cu indicele de creştere a preţurilor  de 
consum, comunicat de Institutul Național de Statistică, la solicitarea delegatarului. 
14.8.Tarifele pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate se 
pot modifica în cazurile care conduc la modificarea majoră a costurilor ori condiţiilor de 
exploatare, care determină modificarea cheltuielilor cu o influenţă mai mare decât cea 
determinată de influenţa indicelui preţurilor de consum, pe o perioadă de 3 luni consecutive. 
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Art. 15. Clauze suspensive de intrare în vigoare a contractului  
Prezentul contract se va încheia numai după depunerea la autoritatea județeană de transport, 
de către delegat, în copie, a certificatului de înregistrare fiscală și a licenței/licențelor de 
traseu. 

Art.16. Documentele contractului 
Documentele contractului sunt: 
a)Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în 
Judeţul Alba; 
b)Caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse 
regulate, în Județul Alba; 

Art.17. Clauza contractuală privind protecţia mediului 
Delegatul este obligat ca pe perioada derulării prezentului contract să respecte reglementările 
legale în vigoare privind protecţia mediului. 

Art. 18. Alte Clauze 
18.1.În derularea contractului delegatarul nu va utiliza bunuri de retur și bunuri de preluare, 
ca urmare la sfârșitul perioadei contractuale bunurile proprii ale delegatarului rămân în 
proprietatea acestuia. 

Art.19. Încetarea contractului 
Prezentul contract încetează în următoarele situaţii: 
a)la expirarea duratei stabilite prin contract; 
b)în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute în Regulamentul serviciului de transport public 
judeţean de persoane, prin curse regulate, în Judeţul Alba şi în Caietul de sarcini al 
serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate; 
c)în cazul renunţării delegatului la licenţa de traseu, care se poate face la cererea expresă a 
delegatului care va fi depusă la Agenţia Teritorială A.R.R. Alba, precum și la Consiliul 
Județean Alba; 
d) în cazul retragerii licenţei de traseu, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Art.20. Dispoziţii finale 
20.1.Delegatul trebuie să efectueze serviciul de transport public judeţean de persoane, prin 
curse regulate folosind mijloace de transport care să respecte prevederile legale cu privire la 
siguranţa în trafic şi protecţia mediului. 
20.2.În vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse 
regulate delegatul va deţine licența de transport/licenţa comunitară, valabilă pe durata 
contractului.  

Art.21.Soluţionarea litigiilor 
21.1.Delegatarul şi delegatul vor depune toate eforturile pentru rezolvarea pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între aceştia în cadrul 
sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
21.2.Dacă, după 15 zile de la începerea tratativelor, delegatarul şi delegatul nu rezolvă în 
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca divergenţa să se soluţioneze 
de către instanţele  judecătoreşti competente. 
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Art.22. Limba care guvernează contractul 
Limba care guvernează contractul este limba română. 

Art.23. Comunicări 
23.1.Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 
fie transmisă în scris, prin depunere directă la sediul delegatarului/delegatului, prin serviciul 
poștal sau prin serviciul de curierat rapid. 
23.2.Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în 
momentul primirii. 
23.3.Comunicările între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris 
a primirii comunicării. 

Art.24. Legea aplicabilă contractului 
Prezentul contractul se supune legii române şi va fi interpretat în conformitate cu aceasta. 

Părţile au încheiat astăzi __________ prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte. 

       Delegatar   Delegat    

________________ _____________________ 

Avizat 
Serviciul juridic-contencios 

 _________________ 
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