ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a transportului
rutier contra cost de persoane prin servicii regulate,
în județul Hunedoara
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere referatul de aprobare nr.19831/18.11.2019 la proiectul de hotărâre
inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Mircea Flaviu Bobora;
În conformitate cu prevederile:
- Ordinului 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;
- Ordonanței de Urgență nr.51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în
domeniul transportului de persoane;
- Ordonanței Guvernului nr.27/2001, privind transporturile rutiere, cu modificările și completările
ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr.69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale
prevederilor Regulamentului (CE) nr.1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din
21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite
pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei
96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr.1.072/2009 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului
rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr.1.073/2009 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la
piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a
Regulamentului (CE) nr.561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind
transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor
contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor;
- Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 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 și completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind modul de efectuare a transportului rutier contra
cost de persoane prin servicii regulate în județul Hunedoara, conform anexei, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea și se
abrogă prevederile:
- Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.36/2009 privind stabilirea unor fapte care
constituie contravenții în domeniul activității de transport public județean;
- Regulamentului serviciului de transport public județean de persoane prin curse
regulate în județul Hunedoara prevăzut în anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean
Hunedoara nr.229/2012, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Consiliului Județean
Hunedoara nr.154/2013;
- Caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse
regulate în județul Hunedoara prevăzut în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean
Hunedoara nr.229/2012, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Consiliului Județean
Hunedoara nr.154/2013;
- Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.34/2015 privind aprobarea componenței
comisiei paritare și a Regulamentului pentru efectuarea transportului public județean de
persoane prin curse regulate speciale;
- Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.223/2016 privind aprobarea componenței
comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de
persoane prin servicii regulate și de atribuire a licențelor de traseu pentru traseele regulate
județene;
- Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.8/2017 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Hunedoara nr.223/2016 privind aprobarea componenței comisiei paritare
pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin
servicii regulate și de atribuire a licențelor de traseu pentru traseele regulate județene;
- Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.262/2018 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Hunedoara nr.8/2017;
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 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
SERVICIUL AUTORITATE JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT
Nr.19833/18.11.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
Prin adoptarea Ordonanței de Urgență nr.51/2019, în Legea serviciilor publice de
transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr.92/2007 au fost operate noi modificări
importante în ceea ce privește atribuțiile consiliilor județene în acest domeniu.Textul ordonanței
urmărește să asigure diferențierea legală a regimului juridic al serviciilor de transport public la
nivelul localităților de cel al transportului la nivel județean. Începând cu data intrării sale în
vigoare, transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean,
redevine o activitate prestată în regim comercial, intrând sub incidența prevederilor Ordonanței
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare.
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, stabilesc cadrul de aplicare a dispozițiilor art. V
din Ordonanța de Urgență nr.51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în
domeniul transportului de persoane.
Regulamentul serviciului de transport public de persoane prin curse regulate în județul
Hunedoara și caietul de sarcini al serviciului de transport public de persoane prin curse
regulate au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean nr.229/2012, hotărâre ce a fost
modificată și completată ulterior prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.154/2013.
În temeiul art.2 alin.(2) și art.8¹ alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind
transporturile rutiere, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de Urgență nr.51/2019,
"transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel judeţean se
reglementează de către consiliul judeţean, care reprezintă autoritatea competentă la nivel
judeţean, în limita atribuţiilor conferite prin prezenta ordonanţă de urgenţă" și "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 precum și atribuţii
privind emiterea de licenţe de traseu pentru transportul rutier judeţean de persoane efectuat cu
autobuze prin servicii regulat".

În conformitate cu prevederile art.22 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,
modul de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel
județean se stabilește și se aprobă prin hotărâre a consiliului județean.
În aceste condiții, vechiul Regulament al serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate în județul Hunedoara cuprins în anexa nr.1 din Hotărârea
Consiliului Județean nr.229/2012, cu modificările și completările ulterioare, nu va mai produce
efecte pentru viitor, urmând a fi abrogat în totalitate.
În ceea ce privește anexa nr.2 privind caietul de sarcini al serviciului de transport public
județean de persoane prin curse regulate în județul Hunedoara din Hotărârea Consiliului
Județean nr.229/2012, cu modificările și completările ulterioare, existența acesteia nu se mai
justifică având în vedere reglementarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii
regulate, la nivel județean, ca activitate prestată în regim comercial începând cu luna iunie
2019.
Astfel, ținând cont de noile modificări legislative și având în vedere reglementarea
transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, ca activitate
prestată în regim comercial începând cu luna iunie 2019, își încetează aplicabilitatea urmând a
fi abrogate prevederile: Regulamentului serviciului de transport public județean de persoane
prin curse regulate în județul Hunedoara și Caietului de sarcini al serviciului de transport public
județean de persoane prin curse regulate în județul Hunedoara prevăzute în anexa nr.1 și
anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean nr.229/2012, astfel cum au fost modificate prin
Hotărârea Consiliului Județean nr.154/2013, Hotărârii Consiliului Județean nr.36/2009 privind
stabilirea unor fapte care constituie contravenții în domeniul activității de transport public
județean, Hotărârii Consiliului Județean nr.34/2015 privind aprobarea componenței comisiei
paritare și a Regulamentului pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin
curse regulate speciale, Hotărârii Consiliului Județean nr.223/2016 privind aprobarea
componenței comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de
transport public de persoane prin servicii regulate și de atribuire a licențelor de traseu pentru
traseele regulate județene, Hotărârii Consiliului Județean nr.8/2017 pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.223/2016 privind aprobarea componenței comisiei
paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de
persoane prin servicii regulate și de atribuire a licențelor de traseu pentru traseele regulate
județene, Hotărârii Consiliului Județean nr.262/2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Hunedoara nr.8/2017.
Prin art. VI din textul Ordonanței de Urgență nr.51/2019, art.57 alin.(1) din Hotărârea
Guvernului nr.69/2012 este completat cu o nouă literă, lit.c), prin care împuterniciții
președinților consiliilor județene pentru transportul județean dobândesc anumite atribuții de
control în materie contravențională.

Totodată, art.2 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, stipulează faptul că „prin hotărâri ale
autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene se stabilesc şi se sancţionează
contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii prin
lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe
sau hotărâri ale Guvernului”.
Prin urmare, având în vedere noul context legislativ, este necesară elaborarea și
aprobarea unui nou Regulament pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane
prin servicii regulate, în județul Hunedoara.
Faţă de cele relatate şi de considerentele legale expuse, propunem iniţierea unui proiect
de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a transportului rutier
contra cost de persoane prin servicii regulate în județul Hunedoara.

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.L.,
ADINA PRODAN

ȘEF SERVICIU A.J.T.,
DELINA MARIAN

Întocmit:
Consilier,
Ciobanu Ramona

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr.19831/18.11.2019

REFERAT DE APROBARE
În temeiul art.2 alin.(2) și art.8¹ alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.27/2011, astfel cum
a fost modificată prin Ordonanța de Urgență nr. 51/2019, "transportul rutier contra cost de
persoane prin servicii regulate, la nivel judeţean se reglementează de către consiliul judeţean,
care reprezintă autoritatea competentă la nivel judeţean, în limita atribuţiilor conferite prin
prezenta ordonanţă de urgenţă" și "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 transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel judeţean,
desfăşurat între localităţile judeţului precum și atribuţii privind emiterea de licenţe de traseu
pentru transportul rutier judeţean de persoane efectuat cu autobuze prin servicii regulate".
Regulamentul serviciului de transport public de persoane prin curse regulate în județul
Hunedoara și caietul de sarcini al serviciului de transport public de persoane prin curse
regulate în județul Hunedoara au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean nr.
229/2012, hotărâre ce a fost modificată și completată ulterior prin Hotărârea Consiliului
Judeţean nr.154/2013.
În conformitate cu prevederile art.22 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,
modul de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel
județean se stabilește și se aprobă prin hotărâre a consiliului județean.
În aceste condiții, vechiul Regulament al serviciului de transport public județean de
persoane prin curse regulate în județul Hunedoara, cuprins în anexa nr.1 la Hotărârea
Consiliului Județean nr.229/2012, cu modificările și completările ulterioare, nu va mai produce
efecte pentru viitor, urmând a fi abrogat în totalitate.
În ceea ce privește anexa nr.2 privind Caietul de sarcini al serviciului de transport public
județean de persoane prin curse regulate în județul Hunedoara la Hotărârea Consiliului
Județean nr.229/2012, cu modificările și completările ulterioare, existența acesteia nu se mai
justifică având în vedere reglementarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii
regulate, la nivel județean, ca activitate prestată în regim comercial începând cu luna iunie
2019.

Având în vedere dispozițiile legale mai sus menționate, se impune elaborarea și
aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a transportului rutier contra cost de
persoane prin servicii regulate, în județul Hunedoara.
Faţă de cele invocate anterior, propunem Consiliului Judeţean Hunedoara, spre
dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre alăturat, astfel cum a fost el redactat.

Inițiator,

PREŞEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora

