ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public județean de persoane
prin curse regulate, în județul Hunedoara
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere referatul de aprobare nr.12595/2020 la proiectul de hotărâre inițiat de președintele
Consiliului Județean Hunedoara, domnul Mircea Flaviu Bobora;
Văzând :
- Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.........., 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;
- Adresele operatorilor de transport județean prin care se comunică tarifele de călătorie cu fișele de
fundamentare, utilizate pentru prestarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse
regulate;
În conformitate cu prevederile:
- Ordinului nr.272/2007 al Preşedintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea Normelor-cadru privind
stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local și județean de
persoane, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale cu
modificările şi completările ulterioare;
- Cap.XV din Ordonanța de Urgență nr.70/2020 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;
În baza prevederilor art.182 alin.1 și alin.3, ale art.196 alin.1 lit.a și ale art.243 alin.1 lit.a din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările
ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă tarifele de călătorie pentru serviciul de transport public județean de persoane prin
curse regulate, în județul Hunedoara, utilizate de către operatorii de transport rutier, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu data prezentei, se abrogă prevederile:
- art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.103/2014;
- art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.141/2014;
- Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.140/2016.

Art.3. (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, Operatorilor de transport
județean de persoane prin curse regulate în județul Hunedoara și Serviciului Autoritate Județeană de
Transport 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,
Mircea Flaviu Bobora

Deva, la ______________ 2020

AVIZAT:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Daniel Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SERVICIUL AUTORITATE JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT
Nr.12604/12.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

În aplicarea prevederilor Legii nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile
administrativ-teritoriale cu modificările şi completările ulterioare, consiliile județene au prevăzută atribuția
privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport judeţean
de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului și 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.
Luând în considerare că transportul rutier judeţean de persoane prin curse regulate se desfăşoară,
până la data de 31 decembrie 2021, în baza programelor de transport judeţene şi a licenţelor aflate în
vigoare la data de 1 aprilie 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 și, în contractele care se vor încheia, tarifele de călătorie
sunt elemente obligatorii, este necesară aprobarea tarifelor de călătorie practicate de operatorii de
transport rutier, pe traseele pentru care aceștia dețin licențe valabile la data publicării în Monitorul Oficial al
Romaniei a Legii nr.34/2020 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2019.
Prin Hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara nr.103/2014, nr.141/2014 și nr.140/2016 s-au
aprobat tarifele de călătorie pentru prestarea serviciilor de transport public de persoane pe traseele
cuprinse în Programul de transport public județean prin curse regulate. De la data aprobării au intervenit
modificări în structura acestor tarife de călătorie. În consecință este necesară abrogarea acestora și
aprobarea tarifelor de călătorie practicate de către operatorii de transport rutier.
Conform Art.10 alin.2 din Hotărârea Guvernului nr.435/2020 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, operatorul de transport are obligația de a menţine același
tarif pentru elevi pe toată durata anului școlar, care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte
categorii de călători.
În conformitate cu prevederile Ordinului nr.272/2007 al Preşedintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea
Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport
local și județean de persoane, cu modificările şi completările ulterioare, tarifele de călătorie practicate
pentru transportul județean de persoane prin curse regulate se abrobă pe baza fundamentării realizate de
către operatorii de transport pe structura elementelor de cheltuieli pentru stabilirea, ajustarea sau
modificarea tarifului mediu pentru serviciul public de transport județean de persoane efectuat prin curse
regulate, conform anexei nr.2 din Ordinul nr.272/2007.
În sensul celor expuse, operatorii de transport public județean de persoane care dețin licențe
valabile la data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr.34/2020 privind respingerea Ordonanței

de urgență a Guvernului nr.51/2019, au comunicat tarifele de călătorie practicate, în vigoare la data de 1
aprilie 2020, pe traseele județene cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate precum și fișele de fundamentare, conform tabelului anexat prezentului raport de
specialitate.
Faţă de cele relatate şi de considerentele legale expuse, propunem inițierea unui proiect de
hotărâre privind aprobarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public județean de persoane,
prin curse regulate, în județul Hunedoara și supunerea acestuia spre dezbaterea și aprobarea plenului
consiliului județean.

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.L.,
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Întocmit,
Consilier,
Ciobanu Ramona

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.12595/12.08.2020

REFERAT DE APROBARE
În aplicarea prevederilor 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 județene
sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea
serviciilor de transport public pe raza administrativ-teritorială a acestora.
Luând in considerare că transportul rutier judeţean de persoane prin curse regulate se desfăşoară,
până la data de 31 decembrie 2021, în baza programelor de transport judeţene şi a licenţelor aflate în
vigoare la data de 1 aprilie 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 și, în contractele care se vor încheia, tarifele de călătorie
sunt elemente obligatorii, este necesară aprobarea tarifelor de călătorie practicate de operatorii de
transport rutier.
Potrivit prevederilor Legii nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile
administrativ-teritoriale cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ANRSC nr.272/2007 pentru
aprobarea Normelor – cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile publice de
transport local și județean de persoane cu modificările şi completările ulterioare, tarifele pentru serviciile
publice de transport public judeţean de persoane sunt supuse stabilirii, ajustării sau modificării de către
autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale implicate, pe baza fundamentării realizate de către
operatorii de transport în conformitate cu normele-cadru elaborate de către A.N.R.S.C.
În sensul celor expuse, operatorii de transport public județean de persoane care dețin licențe
valabile la data publicării în Monitorul Oficial al Romaniei a Legii nr.34/2020 privind respingerea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr.51/2019, au comunicat tarifele de călătorie practicate, în vigoare la data de 1
aprilie 2020 pe traseele județene cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate precum și fișele de fundamentare.
Având în vedere cele mai sus menționate se impune aprobarea tarifelor de călătorie pentru
serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Hunedoara și supunerea
acestuia spre dezbaterea și aprobarea plenului consiliului județean.
Faţă de cele invocate anterior, propunem Consiliului Judeţean Hunedoara spre dezbatere şi
aprobare, proiectul de hotărâre alăturat, astfel cum a fost el redactat.

PREŞEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora

