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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean  

de persoane prin curse regulate speciale, în Judeţul Alba 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 26 ianuarie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în Judeţul Alba; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

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

Alba; 

- raportul de specialitate nr. 584 din 12 ianuarie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare prevederile: 

- art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 69 din 27 martie 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; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței 

privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de 

persoane prin curse regulate speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 

Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 

       Ținând cont de prevederile: 

       - art. 2 alin. 1, art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale,, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

        - Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările 

ulterioare; 

  - Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate 

prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și 

completările ulterioare; 

      - O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și 

efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora, stabilite prin O.G. nr. 

27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin 

Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011; 

  - Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local, aprobat prin 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007; 

      - Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor 

de transport public local, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 207/2007   
       În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 



HOTĂRÂRE 

 

 

   Art. 1. Se aprobă Regulamentul serviciului de transport public județean de persoane 

prin curse regulate speciale, în Judeţul Alba, conform anexei - parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

       Art. 2. Regulamentul serviciului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate speciale în Judeţul Alba, aprobat prin art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

69 din 27 martie 2008, își încetează aplicabilitatea. 

 Art. 3. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea 

prevederile Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței 

privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de 

persoane prin curse regulate speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba. 

       Art. 4. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba va 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       Art. 5. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Direcţiei juridică 

şi relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                                 CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 25 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2017 



Anexa la Hotărârea  

 Consiliului Judeţean Alba nr. 25 /26 ianuarie 2017 

 

REGULAMENTUL 

SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN DE  

PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE ÎN JUDEȚUL ALBA  

 

CAPITOLUL I  Dispoziţii generale 

 

Art. 1. (1) Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, în Județul Alba, este elaborat în conformitate cu prevederile  Legii serviciilor 

de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor de 

aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul 

ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările 

ulterioare, ale Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local, aprobat prin 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007, ale Regulamentului-cadru de acordare a 

autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, aprobat prin Ordinul 

preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 

Publice nr. 207/2007, ale O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și ale Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor 

referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora, 

stabilite prin O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului 

transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 (2) Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, în Județul Alba are ca obiect stabilirea regulilor de organizare şi funcţionare a 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în Județul Alba, 

denumit în continuare serviciul. 

 Art. 2. (1) Serviciul poate fi efectuat de către operatorii de transport rutier care au încheiat 

un contract cu un beneficiar sau cu cel care a angajat serviciul pentru transportul copiilor, 

elevilor şi studenţilor, la şi de la instituţiile de învăţământ, transportul salariaţilor, la şi de la 

instituţiile la care sunt salariaţi sau transportul angajaţilor unui operator economic, la şi de la 

locul de muncă. 

 (2) Serviciul se efectuează, între localităţile Judeţului Alba, de către operatorii de 

transport rutier care deţin licenţe de traseu valabile. 

 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; 

 b.) îmbunătăţirea siguranţei rutiere, protecţiei mediului şi calităţii transportului public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale; 

 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 de persoane prin curse regulate speciale; 

 e.) optimizarea funcţionării pieţei transportului public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale prin asigurarea unui cadru concurenţial normal, dinamic şi loial; 

 f.) respectarea drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciului. 

 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 speciale - 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, care are 

mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto; 

3. certificat de competenţă profesională - document care atestă pregătirea profesională a 

unei persoane în domeniul transporturilor rutiere; 



4. copie conformă a licenţei comunitare - document în baza căruia se efectuează transport 

rutier contra cost, eliberat de autoritatea competentă pentru fiecare dintre autovehiculele  sau 

ansamblurile de vehicule rutiere utilizate la transportul rutier contra cost; 

5. 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;  

6. licenţă comunitară - document care permite accesul operatorului de transport autorizat 

la piața transportului rutier; 

7. licenţă de traseu - document care dă dreptul operatorului de transport rutier să 

efectueze transport public de persoane prin curse regulate speciale pe un anumit traseu judeţean, 

conform contractului de transport încheiat între operatorul de transport rutier şi  beneficiarul 

serviciului; 

8. 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;  

9. operator de transport rutier - întreprindere care desfășoară activitatea de transport rutier 

de mărfuri și /sau persoane, contra cost; 

10. persoană desemnată - persoana fizică, managerul activităţii de transport rutier, care 

îndeplineşte pentru întreprindere condiţiile de onorabilitate şi competenţă profesională şi care 

este angajată pe bază de contract de muncă să conducă permanent şi efectiv activitatea de 

transport a întreprinderii; 

11. staţie publică - spațiu delimitat, situat pe traseul unui serviciu regulat de transport de 

persoane, amenajat de către administrația publică locală, destinat îmbarcării/debarcării 

persoanelor, semnalizat și prevăzut cu un panou destinat afișării unor informații; 

 12. staţii de îmbarcare/debarcare - puncte utilizate pe traseul serviciului, pentru 

urcarea/coborârea persoanelor transportate, altele decât staţiile publice şi care trebuie să asigure 

condiţii minime de siguranţă pentru persoanele transportate; 

13. traseu judeţean - parcursul care asigură legătura dintre capătul de traseu de plecare și 

capătul de traseu de destinație, pe care se efectuează transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate speciale; transportul se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul 

aceluiaşi judeţ, fără a depăși teritoriul județului respectiv. 

Art. 5. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba reprezintă autoritatea de autorizare în domeniul 

serviciului şi are următoarele atribuţii principale:  

a.) întocmeşte proiectul Regulamentului serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale, în Județul Alba; 

b.) eliberează licențele de traseu sau, după caz, respinge dosarele depuse de către 

operatorii de transport rutier în vederea obţinerii licenţelor de traseu aferente serviciului, în 

condiţiile prevăzute de lege;  

c.) ține evidența licențelor de traseu eliberate în „Registrul de evidenţă a licenţelor de 

traseu pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale”; 

d.) retrage licenţele de traseu, în condiţiile prevăzute de lege și  înlocuiește pe cele 

pierdute, deteriorate sau sustrase ori în situația ocazionată de eliberarea unei noi licențe 

comunitare, schimbarea denumirii operatorului de transport rutier sau a sediului social al 

acestuia,  cu plata tarifelor aferente;  

e.) înlocuiește/modifică, la solicitarea motivată a operatorilor de transport rutier, caietele 

de sarcini aferente licenţelor de traseu; 

           f.) verifică şi controlează periodic modul de realizare a serviciului şi după caz, aplică 

sancţiuni pentru faptele ce constituie contravenţii în domeniul serviciului, potrivit dispoziţiilor 

legale în vigoare; 

g.) convoacă pentru audieri operatorii de transport rutier în vederea stabilirii măsurilor 

necesare pentru remedierea unor deficienţe apărute în executarea serviciului; 

h.) întocmește informări, rapoarte de specialitate și analize privind activitatea desfășurată 

de compartiment, în calitate de autoritate de autorizare în domeniul serviciului; 

i.) cooperează cu organele de poliție și instituțiile publice teritoriale  din  subordinea 

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu atribuții în domeniul transportului public de 

persoane, în scopul bunei desfășurări a activităților specifice serviciului. 



Art. 6. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, numit în continuare 

autoritatea de autorizare, este autorizat ca autoritate de autorizare pentru exercitarea atribuțiilor 

în  domeniul serviciilor de transport public local de către Autoritatea Națională de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de utilități Publice - A.N.R.S.C.. 

 Art. 7. (1) Consiliul Judeţean Alba va urmări, prin exercitarea atribuţiilor, competenţelor 

şi drepturilor ce îi 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. 

 (2) În toate raporturile generate de executarea serviciului, protecţia vieţii umane şi a 

mediului este prioritară. 

 

CAPITOLUL II  Efectuarea serviciului de transport public judeţean  

de persoane prin curse regulate speciale 

 

Secţiunea 1  Condiţiile efectuării serviciului 

   

Art. 8. Serviciul se efectuează de către operatorii de transport rutier pe bază de licenţe de 

traseu şi caiete de sarcini eliberate de autoritatea de autorizare, în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare. 

Art. 9. Serviciul trebuie să îndeplinească cumulativ  următoarele condiţii: 

 a.) se execută cu autobuze deţinute în proprietate, înmatriculate în Judeţul Alba, sau în 

baza unui contract de leasing, pe baza unor programe de circulaţie stabilite de către cel care a 

angajat transportul cu operatorul de transport rutier; 

           b.) se execută de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit şi 

licenţiat conform prevederilor O.G.  nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și 

completările ulterioare;  

c.) persoanele transportate se  îmbarcă şi se debarcă în staţii stabilite special, în locul 

unde îşi desfăşoară activitatea sau la domiciliu/reşedinţă; 

    d.) operatorul de transport rutier încasează de la beneficiarul transportului sau de la cel 

care a angajat transportul, contravaloarea serviciului stabilită în conformitate cu prevederile 

contractului de transport încheiat între aceştia; 

e.) persoanele transportate se legitimează pe baza legitimaţiei de serviciu valabile. 

Art. 10. Operatorii de transport rutier au obligaţia de a deţine la bordul mijlocului de 

transport în comun, pe toată durata transportului public de persoane prin curse regulate speciale, 

următoarele documente: 

 a.) licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licenţei; 

 b.) contractul de transport încheiat între beneficiarul transportului sau persoana care a 

angajat transportul şi operatorul de transport rutier; 

 c.) lista persoanelor transportate - anexă la contractul de transport; 

 d.) copia conformă a licenţei comunitare; 

 e.) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiese că este angajat 

al operatorului de transport rutier; 

 f.) contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care 

autobuzul este utilizat în baza unui asemenea contract; 

 g.) actul prin care se dovedeşte dreptul la muncă în România în cazul conducătorilor auto 

străini; 

 h.) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de 

accidente ce cad în sarcina operatorului de transport, în copie; 

 i.) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier 

public de persoane, valabil; 

 j.) legitimaţii de serviciu valabile, eliberate de beneficiarul transportului pentru 

persoanele transportate, în cazul transportului angajaţilor instituţiilor/operatorilor economici. 

 Art. 11. (1) Serviciul se poate efectua numai cu autovehicule rutiere a căror stare tehnică 

corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecţia tehnică periodică valabilă, 

acestea fiind clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare. 

 (2) Pentru accesul la infrastructura rutieră, autovehiculele rutiere fabricate în ţară sau în 

străinătate, înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse 



omologării în vederea înmatriculării ori înregistrării şi/sau inspecţiei tehnice periodice, după caz, 

în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 Art. 12. Serviciul se efectuează cu respectarea ansamblului reglementărilor care 

contribuie la îmbunătăţirea siguranţei rutiere, referitoare la condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească mijloacele de transport, infrastructura rutieră, persoanele cu atribuţii care concură 

la siguranţa circulaţiei şi ceilalţi participanţi la trafic. 

 

Secţiunea a 2-a  Atribuirea licenţelor de traseu 

 

 Art. 13. (1) În vederea obţinerii unei licenţe de traseu pentru un serviciu de transport 

public județean, prin curse regulate speciale, operatorul de transport rutier va depune la 

registratura Consiliului Județean Alba un dosar, care va cuprinde: 

 a.) cererea; 

 b.) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul, având menționată capacitatea de 

transport a acestora, însoțită de următoarele documente, în copie certificată pentru conformitate 

cu originalul: cărțile de identitate, certificatele de înmatriculare și certificatele de clasificare;  

 c.) copiile conforme ale licenței comunitare, într-un număr egal cu cel al vehiculelor 

prezentate în listă; documentele vor fi prezentate în copie certificată pentru conformitate cu 

originalul; 

 d.) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de 

începere/încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșire din schimb, vizat de 

beneficiarul transportului sau de cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde 

sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/intrarea în schimb, 

respectiv transportul acestora la încheierea activităților/ieșirea din schimb; documentul va fi 

prezentat în original sau în copie certificată pentru conformitate cu originalul; 

 e.) contractul/contractele încheiat/încheiate cu beneficiarii transportului, din care să 

rezulte programul de începere/ încheiere a activităților, respectiv programul de intrare/ieșire din 

schimb; documentele vor fi prezentate în original sau în copie certificată pentru conformitate cu 

originalul; 

 f.) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar; 

documentul va fi prezentat în original sau în copie certificată pentru conformitate cu originalul; 

 g.) avizele eliberate de compartimentele de specialitate din cadrul autorităților 

administrației publice locale pentru stațiile utilizate pentru urcarea/ coborârea persoanelor 

transportate, în original sau în copie certificată pentru conformitate cu originalul; în situația în 

care urcarea/coborârea persoanelor transportate se face la locul unde își desfășoară activitatea, 

acest lucru va fi menționat în contractul de transport sau într-un document separat. 

 (2) Contractul prevăzut la alin. 1 lit. e se va încheia cu fiecare beneficiar al transportului, 

cursa putându-se executa pentru mai mulți beneficiari, dacă sunt îndeplinite cumulativ 

următoarele condiții: 

 a.) graficul de circulație propus este identic pentru toți beneficiarii transportului și este 

aprobat de toți beneficiarii transportului; 

 b.) programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de intrare/ieșire 

la/de la schimb este identic pentru toții beneficiarii transportului; 

 c.) beneficiarii transportului își desfășoară activitatea în același perimetru sau într-un 

perimetru învecinat și sunt în relații comerciale directe ori indirecte, care justifică necesitatea 

corelării și optimizării transportului angajaților; 

 d.) capacitatea de transport a vehiculului/vehiculelor cu care se efectuează traseul permite 

transportul angajaților nominalizați de toți beneficiarii transportului. 

 (3) Autoritatea de autorizare analizează documentația depusă și dacă se constată că sunt 

îndeplinite condițiile cerute de lege, va solicita Agenției Teritoriale A.R.R. Alba avizul în 

vederea eliberării licenței de traseu; solicitarea va fi însoțită de următoarele documente, în copie: 

contractul/ contractele încheiat/încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, graficul de 

circulație propus, cărțile de identitate, certificatele de înmatriculare și certificatele de clasificare 

ale autovehiculelor propuse pentru efectuarea transportului.  

 (4) Lista documentelor și formularele necesare în vederea obținerii unei licențe de traseu 

pentru efectuarea serviciului vor fi aduse la cunoștința operatorilor de transport rutier interesați, 

de către autoritatea de autorizare, prin afișare pe site-ul oficial al Consiliului Județean Alba. 



  Art. 14. (1) În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, în cazul în 

care sunt îndeplinite condițiile cerute de lege pentru efectuarea serviciului pe acel traseu, 

autoritatea de autorizare eliberează solicitantului licența de traseu sau comunică acestuia refuzul 

motivat, dacă se constată că nu sunt îndeplinite condițiile. 

 (2) În termen de 10 zile de la înregistrarea documentației prevăzute la art. 13 alin. 1, 

pentru completări, corecturi și clarificări, autoritatea de autorizare poate solicita, în scris, 

operatorului de transport rutier depunerea acestora. 

 Art. 15. În funcție de modul de prezentare și complexitatea informațiilor conținute în 

documentația depusă de solicitant, autoritatea de autorizare poate proceda, în intervalul prevăzut 

la art. 14 alin. 2, la: 

 a.) convocarea la sediul Consiliului Județean Alba a persoanei desemnate,  pentru a 

clarifica anumite aspecte care rezultă/nu rezultă din documentele puse la dispoziție; 

 b.) verificarea, la fața locului, a realității datelor din documentația transmisă de solicitant.  

Art. 16. Autoritatea de autorizare întocmește proiectul de hotărâre privind aprobarea de 

către Consiliul Județean Alba a atribuirii licenței de traseu, în termen de maximum 10 zile de la 

data: 

a.) înregistrării documentației dacă aceasta este completă; 

b.) primirii completărilor solicitate conform prevederilor de la art. 14 alin. 2, dacă 

documentația este corespunzătoare;  

 c) finalizării procedurii prevăzute la art. 14. 

 Art. 17.  Hotărârea Consiliului Județean Alba privind atribuirea licenței de traseu se 

comunică solicitantului, în maximum 5 zile de la data adoptării. 

  Art. 18. (1) Autoritatea de autorizare eliberează operatorului de transport rutier licența de 

traseu, însoțită de caietul de sarcini al acesteia, într-un număr egal cu numărul de vehicule 

necesare efectuării traseului, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. 

(2) Stațiile utilizate la urcarea/coborârea persoanelor transportate, în cazul transportului 

public județean de persoane prin curse regulate speciale, sunt altele decât stațiile publice și 

trebuie să asigure condiții minime de siguranță pentru persoanele transportate. 

 (3) Licența de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a 

contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3 

ani. 

 (4) Modelul licenței de traseu este prevăzut în anexa nr. 4 la Normele de aplicare a Legii 

serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi 

reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare. 

 (5) Licența de traseu este însoțită pe toată durata efectuării transportului de caietul de 

sarcini aferent acesteia, în original. 

 (6) Caietul de sarcini aferent licenței de traseu cuprinde: 

 a.) stațiile, altele decât stațiile publice, precum și distanțele dintre acestea; 

 b.) orele de plecare, respectiv de sosire;  

 c.) zilele în care se efectuează transporturile; 

 d.) capacitatea autovehiculului cu care se efectuează transporturile. 

 (7) Modelul caietului de sarcini al licenței de traseu este prevăzut în anexa nr. 6 la 

Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin 

Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 (8) Licența de traseu este nominală și nu este transmisibilă. 

 (9) Licențele de traseu și copiile conforme ale acestora, eliberate unui operator de 

transport rutier, nu pot fi utilizate de către alte persoane fizice sau juridice pentru a executa cu 

autovehiculele deținute activități de transport public. 

 Art. 19. Autoritatea de autorizare va respinge dosarul depus în vederea atribuirii unei 

licențe de traseu, în următoarele condiții: 

 a.) solicitantul nu dispune de numărul de vehicule sau de copii conforme ale licenței 

comunitare, necesare derulării transportului pe traseul solicitat, conform contractului încheiat cu 

beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul; 

 b.) dacă un vehicul este utilizat simultan pentru transportul angajaților mai multor 

beneficiari, cu excepția situației prevăzute la art. 13 alin. 2, precum și dacă vehiculul respectiv a 

fost nominalizat pe un traseu din programele de transport prin curse regulate ale căror grafice de 

circulație se suprapun cu cel vizat de beneficiar sau cel care a angajat transportul. 



 Art. 20. În cazul în care se respinge cererea de atribuire a licenţei de traseu, se comunică 

solicitantului răspuns motivat, în termen de 30 de zile de la  data înregistrării cererii la 

registratura Consiliului Județean Alba. 

  Art. 21. Retragerea licenței de traseu se face de către  autoritatea de autorizare, după 

aprobarea prin hotărâre a Consiliului Județean Alba, în următoarele condiții: 

 a.) când nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza eliberării acesteia; 

 b.) în cazul săvârșirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave de la 

prevederile caietului de sarcini aferent licenței de traseu sau de la prevederile prezentului 

regulament; 

 c.) la încetarea activității operatorului de transport rutier; 

 d.) la retragerea licenței comunitare. 

Art. 22. (1) La solicitarea operatorului de transport rutier, în situația ocazionată de 

eliberarea unei noi licențe comunitare, schimbarea denumirii operatorului de transport rutier sau 

a sediului social al acestuia, autoritatea de autorizare procedează la retragerea licenței de traseu 

respective, aceasta înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifului aferent. 

(2) Solicitarea va fi însoțită de documente justificative, în copie certificată pentru 

conformitate cu originalul. 

 Art. 23. (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenței de traseu se comunică 

Consiliului Județean Alba, de către operatorul de transport rutier, în termen de 15 zile de la data 

constatării, aceasta înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifului aferent. 

 (2) Comunicarea va fi însoțită de  dovada publicării în Monitorul Oficial al României, 

Partea a III-a,  a pierderii, deteriorării sau sustragerii licenței de traseu. 

 

CAPITOLUL III  Siguranţa rutieră 

 

  Art. 24. 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. 25. 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 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 urmărească respectarea de către conducătorii mijloacelor de transport a normelor de 

protecţie a muncii, protecţie a mediului, de 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 al autovehiculului 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. 26. Responsabilităţile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv 

activitatea de transport sunt cele stabilite prin legislaţia în vigoare. 

Art. 27. Conducătorii mijloacelor de transport în comun cu care se efectuează serviciul au 

următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

a.) să nu transporte ale persoane decât cele înscrise în tabelul cu persoanele transportate, 

anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar; 

b.) să preia mărfuri sau colete doar în limita spațiilor disponibile; 



c.) să asigure urcarea și coborârea bagajelor în/din portbagajul autovehiculului; bagajele 

se manipulează numai de către conducătorul auto; 

d.) să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale şi psihologice, iniţială şi 

periodică şi să respecte recomandările comisiilor medicale şi psihologice; 

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

f.) să respecte regulile de prevenire a accidentelor de muncă în circulaţia rutieră; 

g.) 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; 

h.) să respecte perioadele de conducere şi perioadele de odihnă, conform reglementărilor 

legale în vigoare; 

i.) să permită accesul în mijloacele de transport a persoanelor împuternicite prin 

dispoziţie de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să execute verificarea şi controlul modului 

de efectuare a serviciului și să prezinte documentele solicitate de către acestea; 

j.) să aibă un comportament civilizat în raport cu utilizatori, precum și cu persoanele 

împuternicite prin dispoziţie de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să execute verificarea şi 

controlul modului de efectuare a serviciului; 

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

persoane. 

Art. 28. Operatorii de transport rutier care efectuează serviciul vor întreprinde o 

investigaţie pe linie administrativă în toate cazurile de accidente de circulaţie în care au fost 

angajate autovehicule utilizate, indiferent de gravitatea accidentului. 

Art. 29. Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor ce se 

impun pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de evenimente rutiere. 

 

CAPITOLUL IV  Drepturi şi obligaţii 

 

Art. 30. Consiliul Județean Alba, în raport cu operatorii de transport rutier care 

efectuează serviciul, are următoarele drepturi: 

a.) să convoace pentru audieri operatorii de transport rutier în vederea stabilirii măsurilor 

necesare pentru remedierea unor deficiențe apărute în executarea serviciului; 

 b.) să verifice și să controleze periodic modul de realizare a serviciului;  

 c.) să sancționeze operatorii de transport rutier în cazul în care se constată nereguli pe 

timpul efectuării serviciului.  

Art. 31.  Consiliul Județean Alba are următoarele obligații față de operatorii de transport 

rutier, prestatori ai serviciului: 

 a.) să asigure un tratament egal și nediscriminatoriu față de toți operatorii de transport 

rutier; 

 b.) să reglementeze prin norme locale modul de organizare și funcționare a serviciului; 

 c.) să păstreze confidențialitatea informațiilor, altele decât cele publice, cu privire la 

activitatea operatorilor de transport rutier. 

Art. 32. Operatorii de transport rutier care desfăşoară activităţi de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale au următoarele drepturi: 

 a.) să încaseze de la beneficiarul transportului contravaloarea serviciului, stabilit în 

conformitate cu prevederile contractului de transport încheiat între aceștia;  

 b.) să utilizeze pentru circulaţie infrastructura publică (drumuri, poduri, pasaje denivelate, 

etc.) şi instalaţiile auxiliare  aferente acesteia; 

c.) să efectueze, cu informarea şi aprobarea Consiliului Judeţean Alba devieri de traseu, 

în caz de avarii sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura rutieră; 

d.) să utilizeze temporar pentru efectuarea serviciului, cu informarea prealabilă a 

autorității de autorizare, alte mijloace de transport decât cele înscrise în caietele de sarcini ale 

licențelor de traseu, atunci când la mijloacele de transport titulare se execută lucrări de întreținere 

și reparații ori sunt supuse activităților care privesc inspecția tehnică periodică sau clasificarea 

autovehiculelor. 

 Art. 33. (1) Operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului au următoarele obligații: 

 a.) să respecte întocmai legile şi reglementările specifice transportului public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale; 

 b.) să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului; 



 c.) să efectueze transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, 

conform prevederilor graficului de circulaţie, în condiţii de calitate, siguranţă, regularitate şi 

confort; 

 d.) să asigure continuitatea serviciului; 

 e.) să utilizeze la efectuarea serviciului mijloace de transport care să îndeplinească 

condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului; 

 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 aplice normele de securitate şi sănătate în muncă specifice activităţii desfăşurate în 

cadrul serviciului; 

 h.) 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; 

 i.) 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 autovehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate, 

respectiv în copie pentru cele deţinute în baza unui contract de leasing; 

 - contractele de leasing pentru autovehiculele 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; 

 j.) să furnizeze Consiliului Judeţean Alba, respectiv autorităţii 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;  

k.) să solicite, Consiliului Județean Alba înlocuirea licenței de traseu și a caietului de 

sarcini al acesteia în cazul pierderii, deteriorării sau sustragerii acesteia, precum și în situația 

ocazionată de eliberarea unei noi licențe de transport, de schimbarea denumirii operatorului de 

transport rutier sau a adresei sediului social al acestuia; solicitările se vor face în scris și vor fi 

însoțite de documente justificative, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; 

l.) să solicite Consiliului Județean Alba înlocuirea caietului de sarcini al licenței de traseu 

în cazul modificării orelor din graficul de circulație sau a înlocuirii/înmatriculării ulterioare 

atribuirii licenței de traseu, a autovehiculelor destinate serviciului; solicitările se vor face în scris 

și vor fi însoțite de noul grafic de circulație propus avizat de beneficiarul transportului și /sau 

următoarele documente, în copie certificată pentru conformitate cu originalul: cărțile de 

identitate ale vehiculelor, certificatele de înmatriculare, certificatele de clasificare și copiile 

conforme ale licenței comunitare; 

m.) să permită accesul în mijloacele de transport a persoanelor împuternicite prin 

dispoziţie de Preşedintele Consiliului Judeţean Alba să execute verificarea şi controlul modului 

de efectuare a serviciului;  

 n.) 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; 

 o.) să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale şi 

psihologice ale propriilor angajaţi; 

 (2) Conducătorul autobuzului este obligat să prezinte la controlul în trafic următoarele 

documente: 



 a.) contractul de transport încheiat între beneficiarul transportului sau persoana care a 

angajat transportul și operatorul de transport rutier; 

 b.) lista persoanelor transportate, anexă la contractul de transport; 

c.) licența de traseu eliberată de emitentul licenței; 

d.) copia conformă a licenței comunitare; 

 e.) alte documente prevăzute de legislația în vigoare. 

Art. 34. Operatorii de transport rutier vor efectua serviciul cu respectarea următoarelor 

condiţii: 

 1. să utilizeze pe timpul transportului placa de traseu, plasată la loc vizibil în partea din 

faţă a autobuzului, cu indicarea executantului, a traseului și a tipului de transport; 

 2. să preia la transport numai persoanele nominalizate în lista cu persoanele transportate, 

anexă la contractul de transport încheiat cu beneficiarul serviciului; 

 3. să asigure preluarea persoanelor transportate din autobuzele rămase imobilizate pe 

traseu; 

 4. să asigure instruirea conducătorilor auto cu privire la obligațiile ce le revin; 

 5. să preia la transport mărfuri sau colete doar în limita spațiilor disponibile destinate 

acestui scop; 

 6. să asigure urcarea şi coborârea bagajelor din portbagajul autovehiculului (bagajele se 

manipulează numai de către conducătorul auto); 

 7. îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate trebuie să se facă în stații stabilite 

special, altele decât stațiile publice, în locul unde își desfășoară activitatea sau la 

domiciliu/reședință; 

 8. să transporte persoane doar în limita numărului de locuri pe scaune înscris în 

certificatul de înmatriculare al autovehiculului; 

 9. autobuzul să nu circule cu ușile deschise sau cu pasageri pe scara acestuia; 

 10. 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. 

 11. să nu oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor în alte locuri decât în cele 

prevăzute în graficul de circulaţie; 

 12. să nu permită călătoria decât în baza legitimaţiilor de serviciu, valabile, pe care 

persoanele transportate sunt obligate să le aibă asupra lor; 

 13. 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;  

 14. 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; 

15. autovehiculele trebuie să aibă inspecţia tehnică efectuată la termen; 

 16. autovehiculele trebuie salubrizate, spălate şi dezinfectate zilnic sau de câte ori este 

nevoie; 

 17. în interiorul autovehiculului trebuie să existe afişat numele conducătorului auto; 

 18. autovehiculele trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare a aerului 

în stare de funcţionare; 

 19. la bordul autovehiculului trebuie să existe mijloace pentru prevenirea şi combaterea 

incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate; 



 20. în perioada de iarnă autovehiculul trebuie să fie echipat corespunzător circulaţiei pe 

drumuri cu aderenţă scăzută; 

 21. autovehiculele trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător; 

 22. autovehiculele trebuie să fie inscripţionate cu însemnele operatorului de transport 

rutier; 

 23. autovehiculele trebuie să fie dotate cu tahograf care va funcţiona pe toată durata 

desfăşurării transportului, conform reglementărilor în vigoare; 

 Art. 35.  Au calitatea de utilizatori beneficiarii serviciului, persoanele fizice. 

 Art. 36.  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 hotărârile Consiliului Judeţean Alba cu privire la 

transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale; 

 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 încheiate cu beneficiarul transportului; 

 f.) să sesizeze Consiliului Judeţean Alba orice deficienţe constatate în efectuarea 

serviciului şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora; 

 Art. 37. Principalele obligaţii ale utilizatorilor sunt următoarele: 

a.) să deţină legitimaţii de serviciu valabile, cu care să se legitimeze, la solicitarea 

conducătorului auto sau a persoanelor împuternicite prin dispoziţie de Preşedintele Consiliului 

Judeţean Alba să execute verificarea şi controlul modului de efectuare a serviciului;  

 b.) să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau 

privat; 

c.) să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorului de serviciu, cu 

ceilalţi utilizatori, precum și cu persoanele împuternicite prin dispoziţie de Preşedintele 

Consiliului Judeţean Alba să execute verificarea şi controlul modului de efectuare a serviciului. 

     

CAPITOLUL V Răspunderi şi sancţiuni 

 

Art. 38. (1) Contravenţiile în domeniul serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale, a căror constatare şi sancţionare se face de către persoane 

împuternicite de către Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, precum și de către ofițerii și /sau 

agenții de poliție din cadrul Poliției Române, sunt cele prevăzute de Legea serviciilor de 

transport public local nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare şi Legea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Consiliul Judeţean Alba poate stabili, prin hotărâre, potrivit O.G. nr. 2/2001 privind 

regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, 

cu modificările şi completările ulterioare, faptele care constituie contravenţii în domeniul 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, altele decât cele 

prevăzute de actele normative menţionate la alin. 1 sau în alte reglementări legale. 

(3) Contravenţiilor în domeniul serviciului de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate speciale, le sunt aplicabile dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu excepţia celor ale art. 28 din ordonanță. 

 

CAPITOLUL VI  Dispoziţii finale 

  

Art. 39. Prezentul regulament poate fi modificat şi/sau completat prin hotărâre a 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 


