ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea Programului de transport rutier contra cost de persoane
prin servicii regulate, la nivel județean,
valabil până la data de 30.06.2023
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere referatul de aprobare nr.17881/2019 la proiectul de hotărâre inițiat de
președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Bobora Mircea Flaviu;
Văzând:
- Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.112/2018, privind actualizarea
Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil în perioada
01.01.2014 - 30.06.2019;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.200/2019 privind prelungirea valabilităţii
Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, până la data de 30
iunie 2023 ;
În conformitate cu prevederile:
- Art.2 alin.2 ale art.81 alin.1 și alin.2 lit.g din Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind
transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art.15 alin.1 lit.a, c, d, e, f, i, j și alin.2 din Ordinul nr.1158/2336/2019 al Ministerului
Transporturilor și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru aprobarea
Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea
transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean;
- Art.X alin.1 din Ordonanța de Urgență nr.51/2019 pentru modificarea și completarea unor
acte normative în domeniul transportului de persoane;
- Adresele operatorilor de transport rutier de persoane și ale primăriilor localităților
județului, referitoare la programul de transport rutier contra cost de persoane prin servicii
regulate, la nivel județean și stațiile de îmbarcare/debarcare aferente, înregistrate la Consiliul
Județean Hunedoara;
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.
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă actualizarea Programului de transport rutier contra cost de persoane prin
servicii regulate, la nivel județean, valabil până la data de 30.06.2023, conform Anexei nr.1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă actualizarea stațiilor de îmbarcare/debarcare aferente traseelor din
Programul de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean
conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice dispoziție contrară.

Art.4. (1). Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul autoritate judeţeană de
transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.
(2). Prezenta se va comunica Instituției Prefectului – Județul Hunedoara,
Operatorilor de transport județean prin curse regulate 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 ______________ 2019

AVIZAT:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Daniel Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
Nr.17881/18.10.2019
REFERAT DE APROBARE
În conformitate cu prevederile art.8 1 alin.1 și alin.2 lit.g din Ordonanța Guvernului nr.
27/2011 privind transporturile rutiere, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de Urgență nr.
51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de
persoane, consiliile judeţene au calitatea de autorităţi competente judeţene şi obligaţia de a
înfiinţa autorităţi judeţene de transport prin care să asigure, să organizeze, să reglementeze, să
coordoneze, să verifice, să monitorizeze şi să controleze prestarea transportul rutier contra cost
de persoane prin servicii regulate, la nivel judeţean, desfăşurat între localităţile judeţului și atribuții
privind actualizarea periodică a programelor de transport județene, prin modificarea acestora în
funcţie de cerinţele de deplasare ale populaţiei.
Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate a fost aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.229/2012, modificată şi completată prin Hotărârile
Consiliului Judeţean Hunedoara nr.154/2013 şi nr.177/2013. Programul de transport judeţean de
persoane prin curse regulate a fost actualizat prin Hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara
nr.103/2014, nr. 219/2015 şi nr.112/2018.
De la ultima actualizare, pe parcursul derulării activităţii de transport județean de persoane
prin servicii regulate, operatorii de transport au constatat modificări ale fluxurilor de călători pe
traseele existente, unele trasee necesită modificarea graficelor de circulaţie respectiv modificarea
orelor de plecare/sosire în/din curse, modificarea numărului de curse, modificarea zilelor din
săptămână în care sunt efectuate cursele și/sau perioadei de efectuare a curselor, modificarea
capacității de transport, introducerea sau înlocuirea de stații/autogări, eliminarea de
staţii/autogări, prelungirea sau scurtarea traseelor existente respectiv modificarea unuia sau
ambelor capete de traseu.
În vederea actualizării programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii
regulate, Serviciul Autoritate Județeană de Transport a transmis solicitări operatorilor de transport
rutier de persoane și primăriilor localităților județului pentru propunerile/consultările acestora cu
privire la graficele de circulație. Pentru actualizarea stațiilor publice aferente traseelor din
programul de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean s- au
transmis solicitări primăriilor localităților județului în vederea comunicării locațiilor stațiilor pentru
îmbarcarea/debarcarea călătorilor, aflate pe raza de competență a fiecărui U.A.T.
În sensul celor expuse, unii operatori de transport deținători ai licențelor de traseu atribuite
și unele primării au depus solicitări în vederea actualizării programului de transport județean de
persoane prin servicii regulate.
Serviciul de specialitate - Autoritate Judeţeană de Transport a analizat
solicitările/propunerile înregistrate, potrivit prevederilor art.15 alin.1 lit.a, c, d, e, f, i, j din Ordinul

nr.1158/2336/2019 al Ministerului Transporturilor și al Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor
referitoare la organizarea și efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii
regulate la nivel județean, precum și problemele/elementele apărute în contextul legislativ actual,
iar concluziile rezultate au fost cuprinse în proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului
de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean.
Ținând cont de cele mai sus menționate, pentru a asigura un sistem de transport în comun
optimizat, ținându-se seama de necesitățile utilizatorilor precum și menținerea și asigurarea unei
stabilități a programului judeţean de transport existent, condiție principală pentru executarea în
siguranță, ritmicitate și confort este necesară actualizarea și adaptarea la noile realități a
programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean.
Având în vedere noul context legislativ, conform art.15 alin.2 din Ordinul
nr.1158/2336/2019 al Ministerului Transporturilor și al Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, graficele de circulație, anexă la licența de traseu deținute de operatorii de
transport pentru traseele actualizate se vor actualiza în mod corespunzător conform celor stabilite
prin hotărârea consiliului județean de actualizare a programului de transport județean, eliberânduse noi grafice de circulație.
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

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SERVICIUL AUTORITATE JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT
Nr.17897/18.10.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
În conformitate cu prevederile art.8 1 alin.1 și alin.2 lit.g din Ordonanța Guvernului nr.
27/2011 privind transporturile rutiere, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de Urgență nr.
51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de
persoane, consiliile judeţene au calitatea de autorităţi competente judeţene şi obligaţia de a
înfiinţa autorităţi judeţene de transport prin care să asigure, să organizeze, să reglementeze, să
coordoneze, să verifice, să monitorizeze şi să controleze prestarea transportul rutier contra cost
de persoane prin servicii regulate, la nivel judeţean, desfăşurat între localităţile judeţului și atribuții
privind actualizarea periodică a programelor de transport județene, prin modificarea acestora în
funcţie de cerinţele de deplasare ale populaţiei.
De asemenea, conform art.X din Ordonanța de Urgență. nr.51/2019, valabilitatea actualelor
programe de transport judeţean şi, după caz, a licenţelor de traseu pentru transportul rutier contra
cost de persoane prin servicii regulate, la nivel judeţean, se prelungeşte până la data de 30 iunie
2023.
În conformitate cu art.15 alin.1 din Ordinul nr.1158/2336/2019 al Ministerului
Transporturilor și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru aprobarea
Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea
transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean,
" În perioada de valabilitate, programul de transport judeţean poate fi actualizat astfel:
a) prin prelungirea sau scurtarea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau
ambelor capete de traseu, dar numai la iniţiativa consiliilor judeţene şi după aprobarea prin
hotărâre a acestora;
b) prin introducerea de noi trasee, la iniţiativa consiliilor judeţene şi după aprobarea prin
hotărâre a acestora, cu condiţia ca acestea să nu se suprapună peste traseele existente;
c) prin modificarea numărului de curse de către consiliul judeţean, dar numai la solicitarea
consiliului judeţean şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia;
d) prin modificarea orelor din graficele de circulaţie de către consiliile judeţene, dar numai
la solicitarea consiliului judeţean şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia;
e) prin introducerea sau, după caz, înlocuirea de staţii/autogări de către consiliul judeţean,
dar numai la solicitarea consiliului judeţean şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia;
f) prin eliminarea de staţii/autogări de către consiliul judeţean, dar numai la solicitarea
operatorului de transport rutier şi după aprobarea prin hotărâre a consiliului judeţean;
g) pentru un traseu care nu a fost atribuit în două şedinţe de atribuire;
h) prin eliminarea traseelor care urmează a fi incluse în programul public local din cadrul
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare, cu acordul operatorului de transport rutier, şi numai
după aprobarea prin hotărâre a consiliului judeţean;

i) prin modificarea zilelor din săptămână în care sunt efectuate cursele de pe traseele
judeţene şi/sau a perioadei de efectuare a curselor, dar numai la solicitarea consiliului judeţean şi
după aprobarea prin hotărâre a acestuia;
j) prin modificarea capacităţii de transport, dar numai la solicitarea consiliului judeţean şi
după aprobarea prin hotărâre a acestuia ."
Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate a fost aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.229/2012, modificată şi completată prin Hotărârile
Consiliului Judeţean Hunedoara nr.154/2013 şi nr.177/2013. Programul de transport judeţean de
persoane prin curse regulate a fost actualizat prin Hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara
nr.103/2014, nr. 219/2015 şi nr.112/2018.
De la ultima actualizare pe parcursul derulării activităţii de transport județean de persoane
prin servicii regulate, operatorii de transport au constatat modificări ale fluxurilor de călători pe
traseele existente, unele trasee necesitând modificarea graficelor de circulaţie respectiv
modificarea orelor de plecare/sosire în/din curse, modificarea numărului de curse, modificarea
zilelor din săptămână în care sunt efectuate cursele și/sau perioadei de efectuare a curselor,
modificarea capacității de transport, introducerea sau înlocuirea de stații/autogări, eliminarea de
staţii/autogări, prelungirea sau scurtarea traseelor existente respectiv modificarea unuia sau
ambelor capete de traseu.
În vederea actualizării programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii
regulate, Serviciul Autoritate Județeană de Transport a transmis solicitări operatorilor de transport
rutier de persoane și primăriilor localităților județului pentru propunerile/consultările acestora cu
privire la graficele de circulație. Pentru actualizarea stațiilor publice aferente traseelor din
programul de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean s- au
transmis solicitări primăriilor localităților județului în vederea comunicării locațiilor stațiilor pentru
îmbarcarea/debarcarea călătorilor, aflate pe raza de competență a fiecărui U.A.T.
În sensul celor expuse, unii operatori de transport deținători ai licențelor de traseu atribuite
și unele primării au depus solicitări în vederea actualizării programului de transport județean de
persoane prin servicii regulate.
Analizând necesitățile de deplasare ale populației, identificate în urma consultărilor cu
operatorii de transport și cu autoritățile locale, în coroborare cu legislația incidentă în materie ,
principalele elemente care stau la baza actualizării programului de transport județean de
persoane prin servicii regulate, sunt următoarele:
1. Modificarea orelor din graficele de circulație pe traseele nr.013:Brad - Crișcior; nr.
022:Deva - Boholt - Toplița; nr.023:Deva - Bârcea Mare; nr.024:Deva - Simeria; nr.033:Deva Sântuhalm - Hunedoara; nr.035:Hunedoara - Nandru; nr.036:Deva - Hondol; nr.055:Deva Leșnic; nr.056:Deva - Muncel - Feregi; nr.057:Deva - Roșcani; nr.058:Bătrâna - Deva; nr.
059:Deva - Panc; nr.063:Deva - Lăsău - Fintoag; nr.064:Deva - Zam; nr.076:Hunedoara - Călan;
nr.077:Hunedoara - Nădăștie - Călan; nr.088:Hațeg - Paroș - Cârnic; nr.093:Petroșani - Hațeg Deva; nr.094:Petroșani - Hațeg; nr.095:Petroșani - Uricani; nr.097:Petroșani - Aninoasa Vale;
nr.061:Deva - Lăpugiu de Sus; nr.062:Deva - Stâncești.

2. Modificarea numărului de curse de pe traseele nr.013:Brad - Crișcior; nr.022:Deva Boholt - Toplița; nr.023:Deva - Bârcea Mare; nr.033:Deva - Sântuhalm - Hunedoara; nr.036:Deva
- Hondol; nr.049:Orăștie - Sanatoriu TBC - Geoagiu Băi; nr.050:Orăștie - Sibișelul Nou;
nr.054:Orăștie - Costești; nr.055:Deva - Leșnic; nr.057:Deva - Roșcani; nr.059:Deva - Panc;
nr.076:Hunedoara - Călan; nr.077:Hunedoara - Nădăștie - Călan; nr.088:Hațeg - Paroș - Cârnic;
nr.089:Hațeg - Bucium Orlea - Balomir; nr.090:Hațeg - Coroiești; nr.091:Hațeg - Federi - Uric;
nr.093:Petroșani - Hațeg - Deva; nr.095:Petroșani - Uricani; nr.097:Petroșani - Aninoasa Vale.
3. Modificarea zilelor din săptămână și/sau a perioadei de efectuare a curselor pe traseele
nr.021:Deva - Hărău - Banpotoc; nr.027:Deva - Hațeg - Zeicani; nr.028:Simeria - Tâmpa Petreni; nr.036:Deva - Hondol; nr.048:Orăștie - Jeledinți - Dâncu Mare; nr.055:Deva - Leșnic;
056:Deva - Muncel - Feregi; nr.058:Bătrâna - Deva; nr.059:Deva - Panc; nr.076:Hunedoara Călan; nr.081:Hunedoara - Ocolișu Mic; nr.088:Hațeg - Paroș - Cârnic; nr.089:Hațeg - Bucium
Orlea - Balomir; nr.093:Petroșani - Hațeg - Deva; nr.094:Petroșani - Hațeg; nr.095:Petroșani Uricani; nr.096:Lupeni - Buta; nr.061:Deva - Lăpugiu de Sus.
4. Prelungirea sau scurtarea traseelor existente, modificarea unuia sau ambelor capete de
traseu respectiv scurtarea traseului nr.062:Deva - Stâncești care devine Ilia - Dobra - Stâncești.
5. Introducerea sau, după caz, înlocuirea de stații/autogări pe traseele nr.024:Deva Simeria; nr.063:Deva - Lăsău - Fintoag; nr.064:Deva - Zam; nr.061:Deva - Lăpugiu de Sus; nr.
062:Deva - Stâncești.
6. Eliminarea de stații/autogări pe traseele nr.071:Hunedoara - Hășdău; nr.084:Hațeg Ciula Mare - Răchitova; nr.085:Hațeg - G-ral Berthelot - Tuștea; nr.086:Călan - Hațeg - Poieni; nr.
087:Hațeg - Cârnești - Peștenița; nr.088:Hațeg - Paroș - Cârnic; nr.089:Hațeg - Bucium Orlea Balomir; nr.090:Hațeg - Coroiești; nr.091:Hațeg - Federi - Uric; nr.103:Râu de Mori - Hațeg; nr.
104:Hațeg - Ohaba Sibișel.
7. Modificarea capacității de transport - urmare a modificării graficelor de circulație și
reducerii numărului de curse, operatorii de transport solicită reducerea numărului de autovehicule
pe grupa nr.8 și traseele nr.036:Deva - Hondol; nr.093:Petroșani - Hațeg - Deva;
nr.097:Petroșani - Aninoasa Vale.
8. De asemenea, actualizarea programului de transport cuprinde și următoarele elemente:
Actualizarea listei stațiilor publice aferente traseelor din programul de transport rutier
contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean.
Corecția lungimii și timpul de deplasare pentru unele trasee.
Traseele nr.061:Deva - Lăpugiu de Sus și nr. 062:Deva - Stâncești, pentru care operatorul
nu a depus solicitare de prelungire conform art.X alin.2 din O.U.G. nr.51/2019, excluse din grupa
nr.10, devenind trasee individuale.
Toate problemele/elementele apărute, solicitările/propunerile înregistrate, care au stat la
baza actualizării programului de transport au fost analizate de către Serviciul de specialitate Autoritate Judeţeană de Transport, având în vedere noul context legislativ, iar concluziile
rezultate au fost cuprinse în proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport
rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean.
Ținând cont de cele mai sus menționate, pentru a asigura un sistem de transport în comun
optimizat, ținându-se seama de necesitățile utilizatorilor precum și menținerea și asigurarea unei
stabilități a programului judeţean de transport existent, condiție principală pentru executarea în

siguranță, ritmicitate și confort este necesară actualizarea și adaptarea la noile realități a
programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean.
Având în vedere noul context legislativ, conform art.15 alin.2 din Ordinul
nr.1158/2336/2019 al Ministerului Transporturilor și al Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, graficele de circulație, anexă la licența de traseu deținute de operatorii de
transport pentru traseele actualizate se vor actualiza în mod corespunzător conform celor stabilite
prin hotărârea consiliului județean de actualizare a programului de transport județean, eliberânduse noi grafice de circulație.
Faţă de cele de mai sus şi de considerentele legale expuse, propunem inițierea unui
proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport rutier contra cost de persoane
prin servicii regulate, la nivel județean, valabil până la data de 30.06.2023 și supunerea lui spre
dezbaterea și aprobarea Consiliului Județean Hunedoara.
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