


 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea taxei pentru eliberarea licenței de traseu  
în vederea efectuării serviciului public 

 de transport județean de persoane prin curse regulate 
 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
Având în vedere referatul de aprobare nr.  /2021 la proiectul de hotărâre inițiat de 

președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor; 
În conformitate cu prevederile: 
- Art. 16 alin. 1, ale art. 17 alin. 1 lit. p,  ale art. 20 alin. 6 și alin 7 lit.b, ale art. 37 alin. 1, 8, 9 şi 

ale art. 38 alin. 2  din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile 
administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Anexa nr.16 din Ordinul nr.131/1401/2019 privind documentele standard şi contractul - 
cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport 
de persoane în unităţile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie; 

- Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În baza prevederilor art.173 alin.1 lit.f, ale art.182 alin.1 și alin.3 și ale art.196 alin.1 lit.a din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă cuantumul taxei pentru eliberarea licenței de traseu în vederea efectuării 
serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate și a taxei pentru eliberarea 
unui duplicat al licenței de traseu, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Regulamentul de eliberare a licențelor de traseu în vederea efectuării  
serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, conform anexei nr.2, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.258/2019 privind aprobarea taxei pentru 
eliberarea licențelor de traseu și a taxei pentru înlocuirea licenței de traseu în vederea efectuării 
transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, se abrogă. 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
Art.4.  (1). Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Biroul Autoritate Judeţeană de Transport 

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

din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean: 
- Instituției Prefectului – Județul Hunedoara;  
- Biroului Autoritate Județeană de Transport; 
 (3). Prezenta poate fi contestată în termenul și condițiile Legii nr.554/2004 a contenciosului 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 
  
 

                PREŞEDINTE,                                                        AVIZAT:  
             Nistor Laurențiu                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                                                                                              Dan Daniel  
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la ______________ 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
BIROUL AUTORITATE JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT  
Nr. 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-
teritoriale cu modificările şi completările ulterioare, prevede: 

Art.16 alin.(1): „Consiliile județene sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, 
să coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor publice de transport desfăşurat pe raza 
administrativ-teritorială a acestora.” 

Art. 17 alin. (1) lit.p : „Consiliile județene au următoarele atribuţii: 
p)  aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport de 

persoane prin curse regulate.” 
Art.20 alin. (6) și alin.(7) lit.b : Alin. (6) „Autorităţile administraţiei publice locale, judeţene, 

asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi alte forme de asociere între unităţile administrativ-
teritoriale, în baza mandatului primit, sunt autorităţi de reglementare locale în domeniul serviciului 
public de transport local şi judeţean şi prin autorităţile de autorizare îşi exercită faţă de toţi operatorii 
de transport şi transportatorii autorizaţi, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, forma de 
proprietate sau modul de organizare, atribuţiile şi competenţele acordate prin Legea nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin prezenta lege.” 

Alin.(7) lit.b: „Autorităţile locale de reglementare au, în principal, următoarele atribuţii: b) emit 
licenţe de traseu în serviciul public de transport local şi judeţean de persoane prin curse regulate, 
după caz.” 

Art. 37 alin. (1), (8), (9): Alin. (1) :  „Atribuirea în gestiune directă sau delegată, conform legii, 
a serviciului public de transport local şi judeţean de persoane prin curse regulate se finalizează prin 
încheierea unei hotărâri de dare în administrare sau a unui contract de delegare a gestiunii 
serviciului, după caz. Licenţa de traseu reprezintă actul tehnic şi juridic emis de o autoritate locală 
competentă ca anexă la hotărârea de dare în administrare sau, după caz, la contractul de delegare a 
gestiunii, opozabilă faţă de organele cu atribuţii de control în trafic, care atestă dreptul unui operator 
de serviciu public de a presta pe un anumit traseu servicii publice regulate de transport rutier cu 
autobuze sau autocare.” 

Alin. (8): „O licenţă de traseu conţine toate cursele care se efectuează pe traseul respectiv, 
conform programului de transport adoptat.” 

Alin.(9): „Licenţele de traseu pentru serviciul public de transport local şi judeţean de persoane 
realizat prin curse regulate se eliberează de către autoritatea de autorizare pe baza hotărârii 
consiliului local, consiliului judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, de dare 
în administrare sau a hotărârii de atribuire în gestiune delegată a serviciului public de transport local 
şi judeţean, fără licitaţie, precum şi a deciziei de acordare a gestiunii delegate realizate în urma 
licitaţiilor. Durata de valabilitate a licenţei de traseu este egală cu durata de valabilitate a contractului 
de servicii publice”. 

 
 
 



 
 
Art. 38 alin.(2) „Dovada atribuirii serviciului public de transport local o reprezintă licenţa de 

traseu, emisă de autoritatea de autorizare, pentru fiecare vehicul dovedit ca deţinut în proprietate 
sau în baza unui contract de leasing, utilizat în realizarea transportului conform prevederilor 
contractului de servicii publice.” 

În vederea punerii în aplicare a prevederilor legislative mai sus menționate, în calitatea sa de 
autoritate de reglementare în domeniul serviciilor publice de transport județean, Consiliul Judeţean  
Hunedoara  prin biroul Autoritate Județeană de Transport eliberează pentru traseele cuprinse în 
programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate licențe de traseu însoțite de 
caietele de sarcini aferente. 

Licenţa de traseu însoțită de caietul de sarcini se eliberează pentru fiecare traseu în baza 
hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara de atribuire a licenţelor de traseu pentru efectuarea 
serviciului public de transport de persoane prin curse regulate, ca urmare a procedurii de atribuire a 
serviciului. O licenţă de traseu însoțită de caietul de sarcini conţine toate cursele care se efectuează 
pe traseul respectiv, conform programului de transport județean adoptat. Licența de traseu se 
eliberează operatorilor de transport rutier într-un număr egal cu numărul de autovehicule active 
prevăzute în programul de transport public judeţean, necesare pentru efectuarea traseului respectiv. 

Având în vedere cele mai sus menționate se impune aprobarea taxei pentru eliberarea 
licenței de traseu în vederea efectuării serviciului public de transport județean de persoane prin 
curse regulate. De asemenea, eliberarea unui duplicat al licenţei de traseu ocazionată de pierderea, 
sustragerea ori deteriorarea celei eliberate, schimbarea denumirii operatorului de transport, a 
adresei sediului/domiciliului acestuia, se înlocuiește pe baza documentului de plată. 

Cuantumul taxei pentru eliberarea licenței de traseu pentru o cursă pentru un an este de 42 
lei. Cuantumul taxei pentru eliberarea unui duplicat al licenţei de traseu ocazionată de  pierderea, 
sustragerea ori deteriorarea celei eliberate anterior, de schimbarea denumirii operatorului de 
transport, a adresei sediului/domiciliului acestuia, este de 120 lei pentru o bucată. 

Menționăm că la stabilirea cuantumului taxelor mai sus menționate au fost luate în 
considerare tarifele practicate de către  Autoritatea Rutieră Română, în baza Ordinului nr. 2156/2005 
privind tarifele pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 Totodată, se impune și aprobarea unui Regulament privind eliberarea licențelor de traseu și 
caietelor de sarcini ale acestora, în vederea efectuării serviciului public de transport județean de 
persoane prin curse regulate. 

Faţă de cele relatate şi de considerentele legale expuse, propunem iniţierea unui proiect de 
hotărâre privind aprobarea taxei pentru eliberarea licenței de traseu în vederea efectuării serviciului 
public de transport județean de persoane prin curse regulate. 
 
 

ȘEF BIROU, 
MARIAN DELINA  

 

Întocmit, 
Consilier, Amihăesei Andrei Cristian 

 
 

 
 



 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE  
Nr. 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

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 desfășurat pe raza administrativ - teritorială a 
acestora. 

De asemenea, prevederile art.20 alin. (6) și alin.(7) lit.b din Legea nr.92/2007, stabilesc 
următoarele:„(6) Autorităţile administraţiei publice locale, judeţene, asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară şi alte forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale, în baza mandatului 
primit, sunt autorităţi de reglementare locale în domeniul serviciului public de transport local şi 
judeţean şi prin autorităţile de autorizare îşi exercită faţă de toţi operatorii de transport şi 
transportatorii autorizaţi, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, forma de proprietate sau 
modul de organizare, atribuţiile şi competenţele acordate prin Legea nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi prin prezenta lege. 

(7) Autorităţile locale de reglementare au, în principal, următoarele atribuţii: b) emit licenţe de 
traseu în serviciul public de transport local şi judeţean de persoane prin curse regulate, după caz.” 

Având în vedere dispozițiile legale mai sus menționate, în calitatea sa de autoritate de 
reglementare în domeniul serviciilor publice de transport județean, Consiliul Judeţean  Hunedoara  
prin biroul Autoritate Județeană de Transport eliberează pentru traseele cuprinse în programul de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate licențe de traseu însoțite de caietele de 
sarcini aferente. 

Licenţa de traseu însoțită de caietul de sarcini se eliberează pentru fiecare traseu în baza 
hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara de atribuire a licenţelor de traseu pentru efectuarea 
serviciului public de transport de persoane prin curse regulate, ca urmare a procedurii de atribuire a 
serviciului.  

Având în vedere cele mai sus menționate se impune aprobarea taxei pentru eliberarea 
licenței de traseu și a taxei pentru eliberarea unui duplicat al licenţei de traseu, în vederea efectuării 
serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate. 

Cuantumul taxei pentru eliberarea licenței de traseu pentru o cursă pentru un an este de 42 
lei. Cuantumul taxei pentru eliberarea unui duplicat al licenţei de traseu ocazionată de  pierderea, 
sustragerea ori deteriorarea celei eliberate anterior, de schimbarea denumirii operatorului de 
transport, a adresei sediului/domiciliului acestuia, este de 120 lei pentru o bucată. 

 Totodată, se impune și aprobarea unui Regulament privind eliberarea licențelor de traseu și 
caietelor de sarcini ale acestora, în vederea efectuării serviciului public de transport județean de 
persoane prin curse regulate. 

Faţă de cele invocate anterior, propunem Consiliului Judeţean Hunedoara, spre dezbatere şi 
aprobare proiectul de hotărâre alăturat, astfel cum a fost el redactat. 
 

PREŞEDINTE, 
Laurențiu Nistor 

 



 
                                            Anexa nr.1 la Proiectul de Hotărâre al Consiliului Județean Hunedoara  

 

Cuantum taxe pentru eliberare licențe de traseu, 
eliberare duplicat al licenţei de traseu/caietului de sarcini  

în vederea efectuării serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate 

 

 

Nr. 

crt. 
Prestaţia specifică Tarife 

1. 

Eliberarea licenței de traseu pentru autovehiculele active 
necesare efectuării traseului, pentru o cursă. 
 
 (tarif pentru un an) 

42 lei 

2. 

Eliberarea unui duplicat al licenţei de traseu ocazionată de: 
- pierderea, sustragerea ori deteriorarea celei eliberate.  
- schimbarea denumirii operatorului de transport, a adresei 
sediului/domiciliului acestuia. 
 
(tarif pentru o bucată)  

120 lei 

 

Notă:  

Sumele datorate pentru operațiunile mai sus menționate se achită de către operatorii de 

transport în contul deschis de Județul Hunedoara la Trezoreria municipiului Deva sau direct la 

casieria Consiliului Județean Hunedoara 

Tariful pentru o prestaţie specifică, aferent eliberării licenţei de traseu pentru o perioadă 

diferită de cea prevăzută în prezenta anexă, se stabileşte ca multiplu lunar al tarifului perceput 

pentru un an. 

Tariful se calculează prin rotunjire la 1 leu în favoarea solicitantului prestației. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     Anexa nr.2 la Proiectul de Hotărâre al Consiliului Județean Hunedoara  

 

Regulament 

 privind emiterea și eliberarea licențelor de traseu  

în vederea efectuării serviciului public de transport județean  

de persoane prin curse regulate 

 

Art.1. Prezentul Regulament  privind emiterea și eliberarea licențelor de traseu în vederea 
efectuării  serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate a fost întocmit 
având în vedere următoarele acte normative: 
- Art. 16 alin. 1, art. 17 alin. 1 lit. p,  art. 20 alin. 6 și alin 7 lit.b, art. 37 alin. 1, 8, 9 şi art. 38 alin. 2  din 
Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul  nr.131/1401/2019 privind documentele standard şi contractul - cadru care vor fi utilizate în 
cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unităţile 
administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie. 

Art.2. Autoritățile administrației publice județene sunt autorități de reglementare locale în 
domeniul serviciului public de transport judeţean de persoane, care au atribuții privind emiterea 
licențelor de traseu în serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, însoțite 
de caiete de sarcini aferente. 

Art.3. Serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate se poate efectua 
de către operatorii de transport rutier numai în condiţiile în care aceştia deţin licenţă de traseu 
valabilă pentru traseul respectiv, aşa cum acesta este prevăzut în programul de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate. 

Art.4. (1): Consiliul Județean Hunedoara prin biroul Autoritate Județeană de Transport 
eliberează licenţa de traseu însoțită de caietul de sarcini, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean 
Hunedoara, de atribuire a licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport 
județean de persoane prin curse regulate, în urma procedurii de atribuire în gestiune delegată a 
serviciului.  

(2). Licenţa de traseu este valabilă numai însoţită de caietul de sarcini al acesteia pe toată 
durata efectuării transportului.  

(3). Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu durata de valabilitate a 
contractului de servicii publice. 

(4). Licențele de traseu se eliberează operatorilor de transport rutier în număr egal cu numărul 
de autovehicule active necesar pentru efectuarea traseului respectiv, prevăzute în programul de 
transport public judeţean. 

(5). Modelul licenţei de traseu și al caietului de sarcini este prevăzut în anexa nr. 16 la Ordinul 
nr.131/1401/2019 privind documentele standard şi contractul - cadru care vor fi utilizate în cadrul 
procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unităţile 
administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie.  

 
 
 

 



 
(6). Caietul de sarcini al licenţei de traseu cuprinde:  

- seria și numărul licenței de traseu; 
 - denumirea traseului; 
 - staţiile publice/autogările utilizate precum şi distanţele dintre acestea; 
 - orele de plecare, respectiv de sosire, intervalul de succedare a curselor; 
 - zilele în care se circulă; 
 - numărul de autovehicule necesare/nr. înmatriculare; 
 - amenajările și dotările autovehiculului; 
 - numărul de șoferi necesar; 

Art.5.  (1). În vederea obținerii unei licențe de traseu și caietului de sarcini al acesteia pentru 
serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate, operatorul de transport rutier 
va depune la registratura Consiliului Județean Hunedoara, următoarele documente: 

-  cererea (modelul cererii este prezentat în anexa nr.1 la prezentul Regulament); 
-  copie după certificatul de înregistrare la registrul comerțului, în calitate de transportator; 
-  lista vehiculelor active cu care a câștigat traseul; 
- copie după licența de transport; 
- copie după copia conformă a licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor 

prezentate în listă; 
- copie după cartea de identitate a autovehicului; 
- copie după contractul de acces în autogări în localitățile în care există autogări autorizate. 
(2). Toate copiile solicitate se autentifică pentru conformitate de către funcționarul desemnat 

al biroului Autoritate Județeană de Transport din cadrul Consiliului Județean Hunedoara; 
(3). Termenul maxim pentru eliberarea licenţei de traseu și caietului de sarcini al licenței de 

traseu este de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. 
(4). Gestiunea licențelor de traseu și a caietelor de sarcini ale acestora se va realiza prin 

intermediul biroului Autoritate Judeţeană de Transport al Consiliului Judeţean Hunedoara.  

(5). Licenţele de traseu se vor înseria și numerota cu regim special. 
(6). Licențele de traseu vor fi înseriate și numerotate cu seria HD începând cu nr.01. 
(7). Caietul de sarcini al licenței de traseu are aceeași serie și număr cu cel al licenței de 

traseu. 
(8). Biroul Autoritate Judeţeană de Transport înregistrează și ține evidența licențelor de traseu 

și caietelor de sarcini ale acestora într-un Registru de evidență. 
(9). În registrul de evidență vor fi consemnate toate datele/informațiile cu privire la 

licența/caietul de sarcini emise și eliberate (operator de transport, traseu, nr.curse, perioada, 
valoarea achitată/modalitate de plată, dată eliberare, duplicat, etc). 

(10).  Funcționarul din cadrul biroului Autoritate Judeţeană de Transport care va prelua 
documentele depuse de operator în vederea obținerii licenței de traseu și caietului de sarcini aferent 
acesteia, va emite și elibera licența de traseu și caietul de sarcini în baza unui referat, prezentat în 
anexa nr. 2 la prezentul Regulament. 

 (11). Licenţa de traseu și caietul de sarcini al licenței de traseu, semnate şi ştampilate de 
către autoritatea de autorizare, se eliberează după prezentarea de către operatorul de transport 
rutier a documentului de plată a tarifului de eliberare. 

 
 
 
 
 



  
(12). O copie a fiecărei licenţe de traseu şi a caietului de sarcini, eliberate, se 

arhivează prin grija Biroului Autoritate Judeţeană de Transport. 
Art.6. (1). Cuantumul taxei pentru eliberarea licenţei de traseu, al taxei pentru eliberarea unui 

duplicat al licenţei de traseu ocazionată de pierderea, sustragerea ori deteriorarea celei eliberate 
anterior, de schimbarea denumirii operatorului de transport, a adresei sediului/domiciliului acestuia, 
se aprobă prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara. 

 (2). Tariful pentru eliberarea licenței de traseu se calculează în baza tarifului aprobat  pentru 
o cursă pentru un an X numărul de curse prevăzute în programul de transport X durata contractului 
de servicii publice. 

(3).  Tariful pentru eliberarea unui duplicat al licenţei de traseu ocazionată de pierderea, 
sustragerea ori deteriorarea celei eliberate anterior, de schimbarea denumirii operatorului de 
transport, a adresei sediului/domiciliului acestuia se calculează în baza tarifului aprobat  X numărul 
de bucăți.  
 (4). Sumele datorate pentru operațiunile mai sus menționate se achită de către operatorii de 
transport în numerar direct la casieria Consiliului Judeţean Hunedoara, cât şi prin ordin de plată în 
contul deschis de Județul Hunedoara la Trezoreria municipiului Deva. 

Art.7. În cazul în care operatorul de transport rutier căruia i s-a atribuit un traseu nu se 
prezintă la Consiliul Judeţean Hunedoara în vederea solicitării eliberării licenţei de traseu în termen 
de 7 zile de la data comunicării rezultatului atribuirii sau în cazul în care nu se prezintă în vederea 
eliberării licenței de traseu și a caietului de sarcini al acesteia, respectiv a achitării tarifului, în 7 zile 
de la adoptarea Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara de atribuire a licenţelor de traseu, 
traseul se va atribui următorului operator de transport rutier clasificat în cadrul procedurii de atribuire. 

Art.8.  În cazul în care contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport 
județean de persoane prin curse regulate se reziliază, licențele de traseu se vor retrage cu o 
notificare prealabilă de 60 de zile. 

Art.9.  După aprobarea de Consiliul Județean Hunedoara a programului de transport județean 
actualizat/modificat, operatorul de transport rutier va solicita eliberarea unui nou caiet de sarcini. 

Art.10. (1). Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenţelor de traseu se comunică de către 
operatorul de transport rutier Consiliului Județean Hunedoara, în termen de 15 zile de la data 
constatării, acestea înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente.  

(2). Pierderea sau sustragerea licenţelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. 
 (3). În situația pierderii, distrugerii sau furtului licenței de traseu, se va elibera un duplicat, pe 
baza următoarelor documente: 
 - cererea solicitantului de eliberare a unui duplicat al documentului respectiv; 
 - documentul deteriorat după caz; 
 - dovada că s-a publicat într-un ziar local pierderea, respectiv anularea documentului, după 
caz; 
 - dovada că s-a publicat, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pierderea sau 
sustragerea licenţei de traseu, după caz; 
 - dovada plății tarifului de eliberare a duplicatului documentului respectiv; 

(4). Documentul duplicat se va elibera după analizarea solicitării depuse, în termen de maxim 
10 zile de la primirea acesteia și va avea înscrisă mențiunea „DUPLICAT„. 

 
 
 
 



 
 
Art.11. (1). În situația modificării denumirii operatorului de transport, a adresei 

sediului/domiciliului acestuia ori a numărului de înmatriculare a vehiculului, licența de traseu se va 
înlocui pe baza următoarelor documente: 

 - cererea solicitantului de înlocuire a documentului, în urma modificărilor survenite în datele 
de identificare ale operatorului; 
 - documentul vechi în original; 
 - licența de transport, copiile conforme, conținând noile date de identificare ale operatorului 
de transport rutier, după caz; 
 - dovada plății tarifului de înlocuire a documentului; 

(2). Documentul nou, conținând  noile date de identificare ale operatorului, se va elibera după 
analizarea solicitării depuse, în termen de maxim 10 zile de la primirea acesteia și va avea înscrisă 
mențiunea „DUPLICAT„. 

      
 

Mențiuni: 
- Licenţa de traseu este nominală şi nu este transmisibilă; 
- Falsificarea licenței de traseu/caietului de sarcini se pedepsește conform legilor, în vigoare. 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Anexa nr.1 la Regulament 

Nr. înregistrare……………… 
Data………………………….         
 

CERERE (model) 

eliberare Licență de traseu 

pentru efectuarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulate în județul Hunedoara 

 

1. Subsemnat (ul/a)........................................................................, domiciliat în ..........................................................................., 

str. ......................................., nr. ....., bloc ...., scara ...., etaj …., ap. ...., județ/sector ........................, telefon ......................,act 

identitate ......., seria ........, nr........, eliberat de ..................,la data ............., CNP/CIF................................,în calitate 

de………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. pentru Operatorul de transport ..............................................................., nr. de ordine în registrul electronic național al 

operatorilor de transport rutier ...................., licența de transport rutier public/licența comunitară seria ....., nr. ..............................; 

în temeiul ................................................................................................................................................................., solicit licența 

de traseu pentru traseul/traseele din programul de transport public județean de persoane prin curse regulate: 

1. Nr. traseu .............................., denumire traseu ............................. - .............................................................. ; 
 

Număr cursă/nr. de înmatriculare al autobuzului care urmează să efectueze cursa 

.................................; .................................; .................................; .................................; .............................................;  

.................................; .................................; .................................; .................................; ............................................;  

2. Nr. traseu .............................., denumire traseu ............................. - ............................................................... ; 
 

Număr cursă/nr. de înmatriculare al autobuzului care urmează să efectueze cursa 

...............................; .................................; .................................; .................................; ...............................................;  

.................................; .................................; .................................; .................................; .............................................;  

n. Nr. traseu .............................., denumire traseu ............................. - .................................................................. ; 
 

Număr cursă/nr. de înmatriculare al autobuzului care urmează să efectueze cursa 

...........................; .................................; .................................; .................................; ..................................................;  

.................................; .................................; .................................; .................................; ..............................................;  

Anexez prezentei următoarele documente: 
______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Cunoscând că declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii, declar pe propria răspundere că datele menționate mai sus sunt adevărate 

și că toate copiile documentelor depuse în vederea acordării licenței de traseu sunt efectuate după documentele originale deținute. 

 

Data: ..............................                       Semnătură solicitant: ...........................                                   L.S. 

 



 

 

    
 Anexa nr.2 la Regulament 

 
 

Consiliul Județean Hunedoara 
Biroul Autoritate Județeană de Transport  
 
 
REFERAT 
 
 
Introducerea datelor în baza de date și emiterea licenței de traseu/caietului de sarcini a licenței de traseu a fost efectuată de către  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

din biroul Autoritate Județeană de Transport al Consiliului Județean Hunedoara. 

Semnătură…………………………………………………………........................ Data………………………………………………………………… 

 
Plata s-a făcut cu ……………………….nr. ...................din data .................................valoare.................................................................. 

fapt pentru care 

                           Propun eliberarea licenței de traseu/caietului de sarcini Seria HD Nr………… 
 
Data……………………………… 
 

 
Nume solicitant - Operator de transport………………………………………………………………………………………….. 
Semnătură solicitant……………...........................................Data ....................................................................................... 
 
 
 

 

 

                             

 
 
 
 
 
 
 

 


