
 
ROMÂNIA     
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

                  PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.200/2019  

și aprobarea unor măsuri de reglementare a transportului public județean de  
persoane prin curse regulate, în județul Hunedoara  

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
Având în vedere referatul de aprobare nr.9610/19.06.2020 la proiectul de hotărâre 

inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Mircea Flaviu Bobora; 
Ținând cont de : 
- Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.229/2012, modificată și completată prin 
Hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara nr.154/2013, 177/2013, 103/2014, 219/2015, 
112/2018 și nr.297/2019;  

- Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.200/2019 privind prelungirea 
valabilității Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, până 
la data de 30 iunie 2023;  

-  Hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara nr.249/2013, nr.141/2014, 76/2016 
privind atribuirea licențelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul de transport 
public județean de persoane prin curse regulate, valabil în perioada 01.01.2014 - 
30.06.2019;  

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.249/2019 privind atribuirea pe o 
perioadă de 60 de zile, a unor licențe de traseu pentru transportul rutier contra cost de 
persoane prin curse regulate;  
  -  Adresele Autorității Rutiere Române – A.R.R., nr.13759/2020 și nr.15678/2020, 
înregistrate la Consiliul Județean Hunedoara cu nr.8296/2020 și nr. 9457/2020. 

În conformitate cu prevederile: 
- Legii nr.34 din 31 martie 2020 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
transportului de persoane;  

- Cap.XV din Ordonanța de Urgență nr.70 din 14 mai 2020 
privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 
prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative; 

-  Hotărârea Guvernului nr.435 din 28 mai 2020 privind aprobarea procedurii de 
decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern 
feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
42/2017;  



- Art.16 alin.1, art.17 alin.1 lit.l, art.20 alin.6,7 din Legea nr.92/2007 a serviciilor 
publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Ordinul nr.972/2007 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Regulamentului- 
cadru pentru efectuarea serviciului de transport public local și a Caietului de sarcini – cadru 
al serviciilor de transport public local; 
  - Legea serviciilor comunitare de utilitaţi publice nr.51/2006, cu modificările şi 
completarile ulterioare; 

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

În baza prevederilor art.173 alin.1 lit.f și ale art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

HOTĂRĂȘTE 
Art.1. Art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.200/2019 privind 

prelungirea valabilității Programului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate, până la data de 30 iunie 2023, se modifică și va avea următorul conținut:  

Se aprobă prelungirea valabilității programului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate până la data finalizării procedurilor pentru încheierea 
contractelor de servicii publice, dar nu mai mult de 31.12.2021. 

Art.2. (1). Se aprobă încheierea contractelor de delegare a gestiunii pentru 
asigurarea în continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, cu 
valabilitate până la data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii 
publice, dar nu mai mult de 31.12.2021, cu operatorii de transport care deţin licenţe de 
traseu valabile, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2). Valabilitatea contractelor pentru asigurarea în continuare a transportului public 
judeţean de persoane prin curse regulate încheiate cu operatorii de transport care deţin 
licenţe de traseu pe traseele județene care au originea și destinația în limitele teritoriului 
reprezentat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public zonal Green 
Line – Valea Jiului, este până la data la care va deveni funcțional proiectul ,,Linia verde de 
autobuze electrice între Petrila – Petroșani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani Green 
Line – Valea Jiului”, sau până la data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor 
de servicii publice, dar nu mai mult 31.12.2021. 

Art.3. Se aprobă modelul contractului de delegare a gestiunii pentru asigurarea în 
continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, conform anexei 
nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă Regulamentul de efectuare a transportului public judeţean de 
persoane prin curse regulate în Judeţul Hunedoara, cu aplicabilitate până la data de 
31.12.2021, conform anexei nr.3, care face  parte integrantă  din prezenta hotărâre.  

Art.5. Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate în Judeţul Hunedoara, cu aplicabilitate până la data de 
31.12.2021, conform anexei nr.4, care face  parte integrantă  din prezenta hotărâre.   

Art.6. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara să semneze 
contractele de delegare a gestiunii pentru asigurarea în continuare a transportului public 
judeţean de persoane prin curse regulate.   



Art.7. Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.19/2020 pentru aprobarea 
Regulamentului privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane 
prin servicii regulate, în  județul Hunedoara, se abrogă. 

Art.8.  (1). Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul Autoritate Judeţeană 
de Transport din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean. 

(2). Prezenta se va comunica Instituției Prefectului – Județul Hunedoara prin grija 
Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului judeţean. 

(3). Prezenta poate fi contestată în termenul și condițiile Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 
 

 

                PREŞEDINTE,                                                              AVIZAT:  
           Mircea Flaviu Bobora                               SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Daniel Dan  
 
 
 

 
 
Deva, la ______________ 2020 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

În conformitate cu legislația în vigoare, a fost întocmit Programul de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate pentru reţeaua de trasee din judeţul Hunedoara, 
pentru perioada 01.01.2014 - 30.06.2019. Acesta a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Hunedoara nr.229/2012 iar ulterior, conform prevederilor legale a fost actualizat şi 
aprobat prin Hotărârile Consiliului Judeţean nr.154/2013, nr.177/2013, nr.103/2014, 
nr.219/2015, nr.112/2018 şi Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.297/2019 
program după care se desfăşoară în prezent această activitate. 

Operatorilor de transport rutier declarați câștigători în cadrul ședințelor de atribuire 
electronică a traseelor județene le-au fost eliberate licențe de traseu de către Agenția 
Teritorială A.R.R. Hunedoara, cu valabilitate până la 30 iunie 2019. 

La data de 25 iunie 2019, Guvernul României a adoptat O.U.G. nr. 51/2019 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane, 
aceasta intrând în vigoare la data de 28 iunie 2019 odată cu publicarea în Monitorul Oficial 
nr.535.  

În conformitate cu prevederile art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 51/2019, transportului rutier 
contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel judeţean i-au fost incidente dispoziţiile 
O.G. nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare şi 
intra în sfera de competenţă a Ministerului Transporturilor şi a consiliilor judeţene. 

Prin art. IV din ordonanţă a fost completată şi modificată O.G. nr.27/2011 privind 
transporturile rutiere, inclusiv în ceea ce priveşte atribuţiile consiliilor judeţene în domeniul 
transportului rutier judeţean de persoane. 

În conformitate cu prevederile art.X din O.U.G. nr.51/2019, valabilitatea actualelor 
programe de transport judeţean şi după caz, a licenţelor de traseu pentru transportul 
judeţean de persoane a fost prelungită până la data de 30 iunie 2023. Autoritatea Rutieră 
Română - A.R.R. a prelungit, cu plata tarifului aferent, licenţele de traseu, la solicitarea 
operatorilor de transport pentru autobuzele deţinute şi nominalizate pe traseul respectiv, în 
baza de date a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 
51/2019. 

În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Hunedoara din data de 28 august 2019, a 
fost adoptată în conformitate cu O.U.G. nr.51/2019 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul transportului de persoane, Hotărârea Consiliului Județean nr. 
200 din 28 august 2019 privind prelungirea valabilității Programului de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate, până la data de 30 iunie 2023. 

La data de 31 martie 2020, Guvernul României a adoptat Legea nr. 34 din 31 martie 
2020 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2019 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane, 
aceasta intrând în vigoare la data de 04 aprilie 2020 odată cu publicarea în Monitorul Oficial 
nr. 271.  

Prin intrarea în vigoare a Legii nr.34/2020 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 



transportului de persoane, programele de transport judeţean de persoane prin curse 
regulate precum și licențele de traseu și-au pierdut valabilitatea, iar transportului județean 
de persoane prin curse regulate îi sunt aplicabile din nou prevederile Legii nr.92/2007 
modificată și completată de Legea nr.328/2018 și Legii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr.51/2006, ceea ce face ca transportul județean de persoane prin curse regulate să 
devină serviciu de transport public;  

La data de 14 mai 2020, Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr.70 
din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în 
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative, 
aceasta intrând în vigoare la data de 14 mai 2020 odată cu publicarea în Monitorul Oficial 
nr.394. Prin Cap.XV. Măsuri privind transportul rutier judeţean de persoane şi transportul 
elevilor, “Art.66 (1) Transportul rutier judeţean de persoane prin curse regulate se 
desfăşoară, până la data de 31.12.2021, în baza programelor de transport judeţene şi a 
licenţelor aflate în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr. 
34/2020 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2019 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane. 
  (2) Consiliile judeţene vor încheia contracte de delegare a gestiunii pentru asigurarea în 
continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, cu valabilitate 
până la data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii publice, 
potrivit Regulamentului (CE) nr.1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de 
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1.191/69 şi nr.1.107/70 ale Consiliului, cu modificările 
şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 31.12.2021, cu operatorii de transport care 
deţin licenţe de traseu valabile pe traseul respectiv la data publicării în Monitorul Oficial al 
României a Legii nr.34/2020 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de 
persoane”. 

În conformitate cu prevederile art.16 alin.1 din Legea nr.92/2007 a serviciilor publice 
de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale cu modificările şi completările 
ulterioare, consiliile judeţene sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să 
coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor publice de transport desfașurat pe raza 
administrativ - teritorială a acestora.  

Conform prevederilor art. 17 alin.1 lit.l din Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de 
transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale cu modificările şi completările 
ulterioare, consiliile județene au în atribuții elaborarea și aprobarea normelor locale și a 
regulamentelor serviciilor de transport public județean. 

Conform art.20 alin.6 din Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de transport 
persoane în unitățile administrativ-teritoriale cu modificările şi completările ulterioare 
„autoritaţile administraţiei publice locale și judeţene sunt autorităţi de reglementare locale în 
domeniul transportului public local și județean și prin autoritaţile de autorizare îsi exercită 
faţă de toţi operatorii de transport și transportatorii autorizaţi, indiferent de modalitatea de 
gestiune adoptată, forma de proprietate sau modul de organizare, atribuţiile și 
competenţele acordate prin Legea nr.51/2006 serviciilor comunitare de utilitaţi publice, cu 
modificările şi completările ulterioare și prin prezenta lege”. 

https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=225600
https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=225600
https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=225600


Alin.7 al art.20 din Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile 
administrativ-teritoriale nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare stabilește 
competenţa autorităţilor judeţene de reglementare de a realiza regulamente de organizare 
și funcţionare a fiecărui serviciu de transport public județean, în conformitate cu prevederile 
regulamentelor-cadru existente.   

Prin urmare, având în vedere reglementările legale mai sus prezentate pentru 
asigurarea în continuare a transportului public județean de persoane prin curse regulate, se 
impune modificarea valabilității programului de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate până la data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii 
publice, dar nu mai mult de 31.12.202 și încheierea contractelor de delegare a gestiunii 
pentru asigurarea în continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse 
regulate, cu valabilitate până la data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de 
servicii publice, dar nu mai mult de 31.12.2021, cu operatorii de transport care deţin licenţe 
de traseu valabile la data de 01.04.2020, data publicării în Monitorul Oficial al României 
a Legii nr.34/2020 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului 
de persoane, aprobarea modelului contractului de delegare a gestiunii pentru asigurarea în 
continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, Regulamentului 
pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate și a 
Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate. 

În conformitate cu Normele  metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la 
organizarea și efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate 
la nivel județean, aprobate prin Ordinul nr.1158/2336/2019 al Ministerului Transporturilor și 
al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, s-a aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Hunedoara nr.249 din 30 septembrie 2019, atribuirea pe o perioadă de 
60 de zile, a unor licențe de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin 
curse regulate, termenul putând fi prelungit până la data atribuirii acestor trasee, dar nu mai 
mult de 12 luni. Deoarece aceste licenţe de traseu erau valabile la data de 01.04.2020, data 
publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr.34/2020,  este necesară încheierea 
contractelor de delegare a gestiunii pentru asigurarea în continuare a transportului public 
judeţean de persoane prin curse regulate cu operatorii de transport care deţin aceste licenţe 
de traseu valabile, atribuite conform Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara nr.249/2019. 

Programul de transport public judeţean de persoane prin servicii regulate, include în 
zona Văii Jiului traseele județene Petroșani – Uricani; Lupeni – Buta; Petroșani – Aninoasa; 
Petroșani – Lonea; Petroșani – Cimpa; Petroșani – Pod Gura Răscoala; Petroșani – Jieț; 
Jieț – Petroșani. 

Având în vedere realizarea transportului de călători în zona Văii Jiului s-a constituit 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru transportul public zonal Green Line – Valea 
Jiului. În baza acordului de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan și U.A.T. Județul 
Hunedoara, U.A.T. Municipiul Petroșani, U.A.T. Municipiul Lupeni, U.A.T. Oraș Petrila, 
U.A.T. Oraș Aninoasa și U.A.T. Oraș Uricani, au fost depuse de  U.A.T. Municipiul Vulcan la 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest următoarele proiecte: 
- Linia verde de autobuze electrice între Petrila – Petroșani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – 
Uricani -  Green Line  Valea Jiului – componenta 1, 
- Linia verde de autobuze electrice între Petrila – Petroșani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – 
Uricani -  Green Line  Valea Jiului – componenta 2. 



 În baza acestor proiecte se propune modernizarea infrastructurii de transport în 
aceste zone și achiziționarea de autobuze electrice cu care se va realiza  transportul public 
de călători pe traseele: Uricani – Lupeni – Vulcan – Petroșani - Petrila, Aninoasa - 
Petroșani, Petrila - Jieț, Valea de Brazi - Cheile Buții. În prezent au fost semnate contractele 
de finanțare pentru cele două proiecte. 

În consecință, pentru a preveni consecințele negative în sensul bulversării efective a 
activităţii de transport a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public 
zonal Green Line – Valea Jiului, valabilitatea contractelor de delegare a gestiunii pentru 
asigurarea în continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate 
încheiate cu operatorii de transport care deţin licenţe de traseu pe traseele județene care au 
originea și destinația în limitele teritoriului reprezentat de Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru transport public zonal Green Line – Valea Jiului, este până la data la 
care va deveni funcțional proiectul ,,Linia verde de autobuze electrice între Petrila – 
Petroșani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani Green Line – Valea Jiului”, sau până la 
data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii publice, dar nu mai 
mult 31.12.2021.  

Regulamentul propus spre aprobare Consiliului Judeţean Hunedoara defineşte 
modalităţile și condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru efectuarea în continuare a transportului 
public judeţean de persoane prin curse regulate, condiţiile tehnice, precum si raporturile 
dintre operatorii de transport rutier de persoane și utilizatorii serviciilor. 

Caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate, în Judeţul Hunedoara stabilește condiţiile de efectuare a serviciului, nivelurile de 
calitate și condiţiile tehnice necesare executării acestui serviciu în condiţii de siguranţă. 

Faţă de cele relatate şi de considerentele legale expuse, în conformitate cu 
prevederile art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, propunem iniţierea unui proiect 
de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.200/2019 și 
aprobarea unor măsuri de reglementare a transportului public județean de persoane prin 
curse regulate, în județul Hunedoara.  
 
 

 

     DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.L.,                                   ȘEF SERVICIU A.J.T., 

              ADINA PRODAN                                                                  DELINA MARIAN                                                                            
 
 

 

                                                                                                                              Întocmit, 
                                                                                                                             Consilier, 

                                                                                                                   Amihăesei Andrei Cristian 
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REFERAT DE APROBARE 

 
În conformitate cu prevederile art. X din O.U.G. nr. 51 din 28 iunie 2019, valabilitatea 

actualelor programe de transport judeţean şi după caz, a licenţelor de traseu pentru 
transportul judeţean de persoane se prelungeşte până la data de 30 iunie 2023. 

În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Hunedoara din data de 28 august 2019, a 
fost aprobată în conformitate cu O.U.G. nr.51/2019, Hotărârea Consiliului Județean nr.200 
din 28 august 2019 privind prelungirea valabilității Programului de transport public judeţean 
de persoane prin curse regulate, până la data de 30 iunie 2023. 

Prin adoptarea Legii nr.34 din 31 martie 2020 privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul transportului de persoane, ”Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
51 din 25 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
transportului de persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 
28 iunie 2019”. Prin intrarea în vigoare a Legii nr.34/2020, programele de transport judeţean 
de persoane prin curse regulate precum și licențele de traseu și-au pierdut valabilitatea. 

La data de 14 mai 2020, Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr.70 
din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în 
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative, 
aceasta intrând în vigoare la data de 14 mai 2020 odată cu publicarea în Monitorul Oficial 
nr. 394. Prin Cap.XV. Măsuri privind transportul rutier judeţean de persoane şi transportul 
elevilor, “Art.66 (1) Transportul rutier judeţean de persoane prin curse regulate se 
desfăşoară, până la data de 31.12.2021, în baza programelor de transport judeţene şi a 
licenţelor aflate în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr. 
34/2020 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2019 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane. 
  (2) Consiliile judeţene vor încheia contracte de delegare a gestiunii pentru asigurarea în 
continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, cu valabilitate 
până la data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii publice, 
potrivit Regulamentului (CE) nr.1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de 
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr.1.107/70 ale Consiliului, cu modificările 
şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 31.12.2021, cu operatorii de transport care 
deţin licenţe de traseu valabile pe traseul respectiv la data publicării în Monitorul Oficial al 
României a Legii nr.34/2020 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de 
persoane.” 

În conformitate cu prevederile art.16 alin.1 din Legea nr.92/2007 a serviciilor publice 
de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale cu modificările şi completările 
ulterioare, consiliile judeţene sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să 
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coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor de transport public desfașurat pe raza 
administrativ - teritorială a acestora. 

Conform art.20 alin.6 din Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de transport 
persoane în unitățile administrativ-teritoriale cu modificările şi completările ulterioare 
„autorităţile administraţiei publice locale și judeţene sunt autorităţi de reglementare locale în 
domeniul transportului public local și județean și prin autorităţile de autorizare își exercită 
faţă de toţi operatorii de transport și transportatorii autorizaţi, indiferent de modalitatea de 
gestiune adoptată, forma de proprietate sau modul de organizare, atribuţiile și competenţele 
acordate prin Legea nr.51/2006 serviciilor comunitare de utilitaţi publice, cu modificările şi 
completările ulterioare și prin prezenta lege.” 

Alin.7 al art.20 din Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile 
administrativ-teritoriale nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare stabilește 
competenţa autorităţilor judeţene de reglementare de a realiza regulamente de organizare 
și funcţionare a fiecărui serviciu de transport public județean, în conformitate cu prevederile 
regulamentelor- cadru existente.  

Prin urmare, având în vedere reglementările legale mai sus prezentate pentru 
asigurarea în continuare a transportului public județean de persoane prin curse regulate, se 
impune modificarea valabilității programului de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate până la data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii 
publice, dar nu mai mult de 31.12.2021 și încheierea contractelor de delegare a gestiunii 
pentru asigurarea în continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse 
regulate, cu valabilitate până la data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de 
servicii publice, dar nu mai mult de 31.12.2021, cu operatorii de transport care deţin licenţe 
de traseu valabile la data de 01.04.2020, data publicării în Monitorul Oficial al României 
a Legii nr.34/2020 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de 
persoane, aprobarea modelului contractului de delegare a gestiunii pentru asigurarea în 
continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, Regulamentului 
pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate și a 
Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate. 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.249 din 30 septembrie 2019  s-a 
aprobat atribuirea pe o perioadă de 60 de zile, a unor licențe de traseu pentru transportul 
rutier contra cost de persoane prin curse regulate, termenul putând fi prelungit până la data 
atribuirii acestor trasee, dar nu mai mult de 12 luni. Deoarece aceste licenţe de traseu erau 
valabile la data de 01.04.2020, data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii 
nr.34/2020, este necesară încheierea contractelor de delegare a gestiunii pentru asigurarea 
în continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse regulate cu operatorii 
de transport care deţin aceste licenţe de traseu valabile, atribuite conform Hotărârii 
Consiliului Judeţean Hunedoara nr.249/2019. 

Având în vedere realizarea transportului de călători în zona Văii Jiului s-a constituit 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru transportul public zonal Green Line – Valea 
Jiului, cu proiectele “Linia verde de autobuze electrice între Petrila - Petroșani - Aninoasa – 
Vulcan – Lupeni – Uricani Green Line – Valea Jiului componenta 1 și componenta 2”. În 
baza acestor proiecte se propune modernizarea infrastructurii de transport în aceste zone și 
achiziționarea de autobuze electrice cu care se va realiza  transportul public de călători pe 
traseele: Uricani – Lupeni – Vulcan – Petroșani - Petrila, Aninoasa - Petroșani, Petrila - Jieț, 



Valea de Brazi – Cheile Buții. În prezent au fost semnate contractele de finanțare pentru 
cele două proiecte. În consecință, perioada valabilității contractelor de delegare a gestiunii 
pentru asigurarea în continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse 
regulate încheiate cu operatorii de transport care deţin licenţe de traseu pe traseele 
județene care au originea și destinația în limitele teritoriului reprezentat de Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public zonal Green Line – Valea Jiului, este 
până la data la care va deveni funcțional proiectul ,,Linia verde de autobuze electrice între 
Petrila – Petroșani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani Green Line – Valea Jiului”, sau 
până la data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii publice, dar nu 
mai mult 31.12.2021.  

Faţă de cele invocate anterior, în conformitate cu prevederile art.196 alin.1 lit.a din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările 
şi completările ulterioare, propunem Consiliului Judeţean Hunedoara, spre dezbatere şi 
aprobare proiectul de hotărâre alăturat, astfel cum a fost el redactat. 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Mircea Flaviu Bobora 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


