
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea Regulamentului şi Caietului de sarcini al serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului şi Caietului 

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

Alba, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea 

Regulamentului şi Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate, în Judeţul Alba, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

197/2012; 

- raportul de specialitate nr. 11263 din 19 iunie 2017 al Compartimentului Autoritatea 

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

       Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012 privind aprobarea Regulamentului, 

Caietului de Sarcini și Programului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Județul Alba; 

- art. 15 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 126/2016; 

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; 

 Având în vedere 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; 

 - Normelor şi procedurilor de utilizare şi securitate ale Sistemului Informatic de 

Atribuire Electronică în Transporturi(SIAE), aprobate prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru 

Agenda digitală a României nr. 22/2014; 

       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. I. Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, prevăzut în Anexa nr. 1 la  

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012, după cum urmează: 

1. La articolul 1, alineatul 1  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

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

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

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

ulterioare, ale 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 Criteriilor de evaluare, a punctajelor și a 

metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea 



atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic 

județean,cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul comun al minstrului 

administrației și internelor și al ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 240/1614/2012, 

cu modificările şi 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. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 5. (1) Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba, numit în continuare autoritatea judeţeană de transport 

îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale cu privire la serviciu: 

a.) urmăreşte şi asigură implementarea prevederilor Strategiei de dezvoltare a Judeţului 

Alba şi a Strategiei de dezvoltare a serviciului de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate;   

b.) evaluează fluxurile de transport de persoane şi determină pe baza studiilor de 

specialitate cerinţele de transport public judeţean, precum şi anticiparea evoluţiei acestora; 

c.) întocmeşte proiectul programului de transport judeţean și îl supune spre aprobare 

Consiliului Judeţean Alba, după corelarea acestuia cu programele de transport interjudeţean, 

internaţional sau feroviar, după caz;  

d.) elaborează propunerile de actualizare periodică a programului 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; 

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

persoane prin curse regulate și Caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de 

persoane prin curse regulate; 

f.) întocmeşte calendarul privind desfăşurarea şedinţelor de atribuire a traseelor judeţene 

și îl aduce la cunoștința operatorilor de transport rutier; 

 g.) introduce datele din programul de transport județean, referitoare la traseele care 

urmează să fie atribuite, în sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale, 

operat și gestionat de Agenția pentru Agenda Digitală a României, respectiv modifică și 

corectează aceste date, în conformitate cu calendarul de desfășurare a ședințelor de atribuire; 

h.) convoacă comisia paritară la sediul Consiliului Judeţean Alba în vederea formulării 

propunerilor de atribuire a serviciului și a licențelor de traseu pentru transportul public de 

persoane prin curse regulate pe traseele județene; 

i.) 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; 

j.) întocmeşte documentaţia aferentă administrării serviciului, prin atribuirea acestuia în 

modalităţile prevăzute de lege; 

 k.) analizează şi verifică documentaţiile justificative privind stabilirea, ajustarea sau 

modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate, propuse de către operatorii de transport rutier, cu respectarea prevederilor legale 

privind modalitatea de gestionare a serviciului; 

l.) verifică respectarea condiţiilor impuse de lege atunci când operatorii de transport rutier 

notifică Consiliului Judeţean Alba înlocuirea unor autovehicule cu care au obţinut licenţe de 

traseu, comunicând Agenției Teritoriale A.R.R. Alba înlocuirile în vederea modificării caietelor 

de sarcini aferente licențelor de traseu; 

 m.) solicită motivat Agenţiei Teritoriale A.R.R. Alba retragerea licenţei de traseu, 

operatorilor de transport rutier care efectuează serviciul de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate, în cazurile prevăzute de lege; 

n.) consultă asociaţiile reprezentative ale operatorilor de transport rutier şi utilizatorii, în 

vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale privind transportul public judeţean şi 

modalităţile de funcţionare a acestui serviciu; 



 o.) analizează în colaborare cu celelalte structuri din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba necesitatea şi oportunitatea înfiinţării unor societăţi de transport public judeţean, 

în condiţiile legii şi întocmeşte documentaţia ce stă la baza adoptării hotărârilor de înfiinţare a 

acestora; 

p.) colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba la 

elaborarea strategiei pe termen mediul şi lung pentru  extinderea, dezvoltarea şi modernizarea 

serviciilor de transport public local, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajarea 

teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de cerinţele de 

transport public local; 

q.) acordă sprijin şi consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale comunale, 

orăşeneşti şi municipale, la solicitarea acestora, în domeniul de activitate specific transportului 

public local, precum şi serviciilor publice locale de transport public, în vederea realizării 

atribuţiilor ce le revin; 

r.) cooperează cu consiliile locale și/sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară având 

ca obiect de activitate transportul public local de persoane prin curse regulate, 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 prin curse 

regulate la nivelul localităţilor și/ sau al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ; 

s.) propune Consiliului Județean Alba, emiterea avizului pentru eliberarea licențelor de 

traseu în cazul transportului public local de persoane prin curse regulate, desfășurat pe raza de 

competență a unităților administrativ-teritoriale, membre a unei asociații de dezvoltare 

intercomunitară; 

ș.) colaborează cu alte structuri funcţionale pentru elaborarea materialelor privind 

asocierea intercomunitară, în condiţiile legii, în vederea realizării unor investiţii de interes 

comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de transport public local; 

t.) 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; 

           ț.) 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; 

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

necesare pentru remedierea unor deficienţe apărute în executarea serviciului. 

(2) Autoritatea judeţeană de transport, este autorizată 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..” 

3. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins : 

„Art. 17. (1) Programul de transport judeţean poate fi actualizat ori de câte ori este 

necesar, în în funcţie de necesităţile de deplare ale populaţiei. 

(2) În vederea întocmirii proiectului de hotărâre privind actualizarea programului de 

transport judeţean, autoritatea județeană de transport va analiza oportunitatea şi legalitatea 

propunerilor transmise în acest sens de către persoanele interesate. 

4. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Art. 20. (1) Licențele de traseu se atribuie prin hotărâre a Consiliului Județean Alba, pe 

baza propunerilor comisiei paritare și se emit de către Agenția Teritorială A.R.R. Alba. 

 (2) Atribuirea traseelor se face electronic prin Agenția pentru Agenda Digitală a 

României, urmând ca pe baza rezultatelor atribuirii comisia paritară să emită propuneri privind 

traseele atribuite.  

(3) Comisia paritară este formată dintr-un reprezentant al Consiliului Judeţean Alba şi un 

reprezentant al Agenției Teritoriale A.R.R. Alba și este numită prin hotărâre a Consiliului 

Judeţean Alba.  

(4) În caz de absență justificată, cei 2 reprezentanți în comisia paritară vor fi înlocuiți de 

2 membri supleanți, numiți prin hotărâre a Consiliului Județean Alba. 

(5) În vederea formulării propunerilor de atribuire a traseelor, autoritatea județeană de 

transport convoacă comisia paritară în maxim 5 zile de la data afișării rezultatelor privind 

traseele atribuite. 

(6) Comisia paritară se va întruni la sediul Consiliului Judeţean Alba. 



(7) În vederea desfăşurării şedinţei de atribuire, autoritatea județeană de transport 

întocmeşte şi afișează pe site-ul Agenției pentru Agenda Digitală a României 

www.autorizatiiauto.ro, calendarul privind desfăşurarea şedinţei de atribuire a traseelor 

judeţene.  

(8) Accesul în Sistemul Informatic de Atribuire Electronică în Transporturi (SIAE) 

gestionat şi operat de către Agenției pentru Agenda Digitală a României şi modul de utilizare al 

aplicaţiei de acordare a licenţelor pentru transportul de persoane se face potrivit normelor şi 

procedurilor de utilizare şi securitate, publicate pe site-ul  www.autorizatiiauto.ro. 

 (9) În perioada stabilită conform calendarului privind desfăşurarea şedinţei de atribuire a 

traseelor judeţene, persoana din cadrul autorității județene de transport desemnată de 

Preşedintele Consiliului Judeţean Alba va introduce în aplicaţia de acordare a licenţelor pentru 

transportul de persoane,  datele cuprinse în programul de transport judeţean.” 

5. La articolul 19,  alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(4) Consiliul Judeţean Alba, prin autoritatea județeană de transport, va informa Agenția 

Teritorială A.R.R. Alba despre notificarea depusă de către operatorul de transport rutier. 

6. La articolul 21, alineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(4) Metodologia de punctare, criteriile de evaluare și punctajele care se acordă în cazul 

atribuirii traseelor judeţene sunt cele stabilite prin Criteriile de evaluare, a punctajelor și 

metodologia de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea 

atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic 

județean,cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul comun al minstrului 

administrației și internelor și al ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 240/1614/2012, 

cu modificările şi completările ulterioare. ” 

7. La articolul 21, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu următorul 

cuprins: 

 „(4) În situaţia în care niciun operator de transport rutier nu a depus solicitări pentru 

traseele care fac obiectul unei şedinţei de atribuire, comisia paritară va consemna acest lucru prin 

încheierea unui proces-verbal.” 

8. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 26. În cazul în care operatorul de transport rutier căruia i s-a atribuit un traseu nu se 

prezintă la Agenția Teritorială A.R.R. Alba în vederea solicitării eliberării licenţei de traseu, în 

termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării hotărârii Consilului Județean Alba privind 

atribuirea serviciului şi a licenţei de traseu, traseul va fi disponibil la următoarea şedinţă de 

atribuire. ”  

9. După articolul 42 se introduc două noi articole, articolele 42
1
 şi 42

2
, cu următorul 

cuprins: 

„Art. 42
1
. 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; 

 d.) să actualizeze programul de transport public judeţean, în conformitate cu cerinţele de 

transport.”  

Art. 42
2
. 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. 

10. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 57. Prezentul regulament poate fi modificat şi/sau completat prin hotărâre a 

Consiliului Judeţean Alba.” 

 

 

http://www.autorizatiiauto.ro/
http://www.autorizatiiauto.ro/


 Art. II. În tot cuprinsul Regulamentului  serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, prevăzut în anexa nr. 1 la  Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 197/2012, sintagma „Agenţia Alba a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.” se 

va înlocui cu sintagma „Agenţia Teritorială A.R.R. Alba.” 

Art. III. Se aprobă modificarea Caietului de sarcini al serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, prevăzut în anexa nr. 2 la  Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012, după cum urmează: 

La articolul 8 punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„1. 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 sau panou de afișaj electronic, care să cuprindă 

cel puțin aceleași informații ca și placa de traseu.” 

       Art. IV. 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. V. 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. 213 

Alba Iulia, 29 iunie 2017 


