ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de
persoane prin curse regulate speciale
Având în vedere :
- Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean, a doamnei consilier
judeţean Sandu Ana şi a domnilor consilieri judeţeni Ionică Ion, Moraru Romu, Nicolai
Marius şi Necula Gheorghe, precum şi Raportul nr.17699/10.10.2014 al Direcţiei Tehnice,
prin care se propune atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public
de persoane prin curse regulate speciale;
- Prevederile art.5 alin.(1) şi ale art.17 alin.(1) lit.p) din Legea nr.92/2007 a
serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.(4) lit.”h” şi ale art.19 alin.(1) din Ordinul ministrului internelor şi
reformei administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii
serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 Se aprobă atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
MIRCEA COSMA
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
MIHAIL PAVEL
Ploieşti, 14 oct 2014
Nr.136

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

ANEXA

Tabel privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului
public de persoane prin curse regulate speciale

Nr.
Crt.

Seria şi nr. licenţei
de traseu

Operatorul de transport
rutier căruia i s-a atribuit
licenţa de traseu

1

PH000931
Valabilă până la data de
15.07.2015

S.C. MEVEI PETMAR S.R.L.

2

PH000932
Valabilă până la data de
01.01.2016

S.C. OLLTRANS S.R.L.

3

PH000933
Valabilă până la data de
01.01.2016

S.C. OLLTRANS S.R.L.

4

PH000934
Valabilă până la data de
01.10.2015

S.C. BUSPAM TOUR SERV
S.R.L.

5

PH000935
PH000935/1
Valabilă până la data de
01.01.2016

S.C. OBANA COM S.R.L.

6

PH000936
Valabilă până la data de
01.01.2016

S.C. OBANA COM S.R.L.

7

PH000937
Valabilă până la data de
01.10.2015

S.C. BION TOUR S.R.L.

Traseul
COM. ALUNIŞ
(Punctul Cărpinoasa)
–
COLEGIUL TEHNIC
„ GHEORGHE LAZĂR”
ORAŞ PLOPENI
COM. CIORANI (Piaţă)
–
S.C. YAZAKI ROMANIA S.R.L.
PARCUL INDUSTRIAL PLOIEŞTI,
STR. SFEREI, NR. 7
COM. FULGA (Magazin Centru)
–
S.C. YAZAKI ROMANIA S.R.L.
PARCUL INDUSTRIAL PLOIEŞTI,
STR. SFEREI, NR. 7
COM. DUMBRAVA SAT CORNU
DE SUS (Haltă Cornu)
–
S.C. YAZAKI ROMANIA S.R.L.
PARCUL INDUSTRIAL PLOIEŞTI,
STR. SFEREI, NR. 7
ORAŞ SLĂNIC (Spital)
–
S.C. YAZAKI ROMANIA S.R.L.
PARCUL INDUSTRIAL PLOIEŞTI,
STR. SFEREI, NR. 7
COM. BERTEA (Punctul Pod)
–
S.C. YAZAKI ROMANIA S.R.L.
PARCUL INDUSTRIAL PLOIEŞTI,
STR. SFEREI, NR. 7
COM. TINOSU SAT TINOSU
(Magazin)
–
S.C. YAZAKI ROMANIA S.R.L.
PARCUL INDUSTRIAL PLOIEŞTI,
STR. SFEREI, NR. 7

8

PH000938
Valabilă până la data de
01.10.2015

9

PH000939
Valabilă până la data de
06.01.2017

10

PH000940
Valabilă până la data de
30.09.2017

11

12

13

14

PH000941
Valabilă până la data de
01.01.2016

PH000942
Valabilă până la data de
01.03.2015
PH000943
Valabilă până la data de
01.03.2015
PH000944
Valabilă până la data de
01.03.2015

COM. TINOSU SAT TINOSU
(Biserică)
–
S.C. BION TOUR S.R.L.
S.C. YAZAKI ROMANIA S.R.L.
PARCUL INDUSTRIAL PLOIEŞTI,
STR. SFEREI, NR. 7
ORAŞ VĂLENII DE MUNTE
(Autogară)
–
S.C. GYOLARIS SERV S.R.L.
S.C. GOSSIP CLOTHING S.R.L.
COM. BLEJOI, SAT BLEJOI, NR.
936
COM. LAPOŞ (Punctul Magazin)
–
S.C. INTIM SN S.R.L.
S.C. PER TUTTI FASHION S.R.L.
PLOIEŞTI, STR. DREPTĂŢII, NR. 3
COM.BERCENI, SAT
CORLĂTEŞTI (Punctul Centru)
–
S.C. DAN SEPŞI S.R.L.
S.C. YAZAKI ROMANIA S.R.L.
PARCUL INDUSTRIAL PLOIEŞTI,
STR. SFEREI, NR. 7
MUN. PLOIEŞTI ( Apelor)
–
S.C. MCF IMPEX S.R.L.
S.C. AVERY DENNISON S.R.L.
COM. BRAZI, SAT NEGOIEŞTI,
STR. PIATRA CRAIULUI, NR. 7
MUN. PLOIEŞTI ( Kaufland Vest)
–
S.C. MCF IMPEX S.R.L.
S.C. AVERY DENNISON S.R.L.
COM. BRAZI, SAT NEGOIEŞTI,
STR. PIATRA CRAIULUI, NR. 7
MUN. PLOIEŞTI ( Castor)
–
S.C. MCF IMPEX S.R.L.
S.C. AVERY DENNISON S.R.L.
COM. BRAZI, SAT NEGOIEŞTI,
STR. PIATRA CRAIULUI, NR. 7
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EXPUNERE DE MOTIVE
În conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) din Legea serviciilor de transport public local
nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare”Este considerat serviciu de transport public local
de persoane prin curse regulate speciale transportul public efectuat tur-retur, pe rute şi cu
programe de transport prestabilite de către beneficiarul serviciului de transport sau de către cel
care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, şi
anume: transportul copiilor, elevilor şi studenţilor la şi de la instituţiile de învăţământ, transportul
salariaţilor la şi de la instituţiile la care sunt salariaţi sau transportul angajaţilor unui operator
economic la şi de la locul de muncă.”
Conform prevederilor art. 17 alin. (1) lit.p) din aceeaşi lege, se prevedere următoarea atribuţie a
Consiliului judeţean cu privire la serviciile de transport public de persoane prin curse regulate sau
speciale ”aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane
prin curse regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.”
Totodată, potrivit prevederilor art. 4 lit.h) din Ordinul nr.182/31.08.2011 privind modificarea şi
completarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin
Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.353/2007, una din atribuţiile Consiliului
Judeţean cu privire la serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate este:
„să aprobe, prin hotărâre, atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de
persoane prin curse regulate şi a transportului public de persoane prin curse regulate speciale,
după caz.”
De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 31alin. (1) si ale alin. (1^1) din Ordinul
menţionat mai sus” Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale se efectuează
de operatorii de transport rutier în baza licenţei de traseu eliberate de autorităţile administraţiei
publice locale în a căror rază administrativă se află traseul respectiv.
Licenţele de traseu pentru curse regulate speciale se eliberează în baza hotărârii autorităţii
administraţiei publice locale ori judeţene.”
Având în vedere cele precizate şi faptul că sunt respectate prevederile legale în vigoare, supunem
spre analiză şi aprobare, proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale.
Preşedinte,
Mircea Cosma

Comisia pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement:
- Sandu Ana________________________
- Ionică Ion_________________________
- Moraru Romu_____________________
- Nicolai Marius_____________________
- Necula Gheorghe____________________
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local,
cu modificările şi completările ulterioare, este considerat serviciu de transport public de
persoane prin curse regulate speciale, transportul public efectuat tur-retur, pe rute şi cu
programe de transport prestabilite de către beneficiarul serviciului de transport sau de către
cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de
persoane şi anume: transportul copiilor, elevilor şi studenţilor la şi de la instituţiile de
învăţământ, transportul salariaţilor la şi de la instituţiile la care sunt salariaţi sau transportul
angajaţilor unui operator economic la şi de la locul de muncă, desfăşurat între localităţile
din judeţ.
Având în vedere prevederile art.5 alin.(3) din Legea nr.92/2007 a serviciilor de
transport public local cu modificările şi completările ulterioare, prin care se stipulează că: „
transportul public local de persoane prin curse regulate speciale locale sau judeţene se
realizează de către operatorii de transport rutier cu autobuze deţinute în proprietate sau în
baza unui contract de leasing pe bază de licenţe de traseu şi caiete de sarcini elaborate
şi eliberate de primărie sau de consiliu judeţean, după caz, în condiţiile stabilite prin
Norme”, precum şi ale art. 17 alin.(1) lit.”p” din legea susmenţionată potrivit cărora
consiliile judeţene „ aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate sau a transportului public de
persoane prin curse regulate speciale, după caz.
Conform prevederilor art.31 alin.(11) din Normele de aplicare a Legii nr.92/2007 a
serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin
Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.353/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
se efectuează de către operatorul de transport rutier în baza licenţei de traseu eliberată în
baza hotărârii autorităţii administraţiei publice judeţene în a cărei rază administrativ
teritorială se află traseul respectiv, cu avizul Autorităţii teritoriale Române – A.R.R.
De asemenea, potrivit art. 35 din Normele de aplicare a Legii nr.92/2007 licenţa de
traseu însoţită de caietul de sarcini aferent acesteia se eliberează operatorului de transport
rutier într-un număr egal cu numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după
prezentarea avizelor eliberate de autorităţile administraţiei publice locale pentru staţiile

utilizate. Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate
a contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult
de 3 ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. Ea este însoţită pe
toată durata efectuării transportului de caietul de sarcini aferent acesteia, în original.
În vederea eliberării licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale şi a caietelor de sarcini anexat acestora,
analizând şi verificând documentaţia întocmită în conformitate cu cele prezentate mai sus,
depusă de operatorul de transport: S.C. “MEVEI PETMAR” S.R.L. (16976/30.09.2014),
S.C.
OLLTRANS S.R.L. (17042, 17043/01.10.2014), S.C.” BUSPAM TOUR
SERV S.R.L.”
(17075/01.10.2014), S.C. “ OBANA COM „ S.R.L. (17118,
17119/02.10.2014), S.C. “BION TOUR” S.R.L. (17188, 17189/03.10.2014), S.C.
“GYOLARIS SERV” S.R.L.
(17222/03.10.2014), S.C. “INTIM SN” S.R.L.
(17306/06.10.2014), S.C. “DAN SEPSI” S.R.L. (17319/06.10.2014), S.C. “MCF IMPEX
PRODUCŢIE CONSTRUCŢII IMPORT EXPORT” S.R.L. (17516, 17517,
17518/08.10.2014), s-a constatat că aceasta a fost întocmită în conformitate cu cele
prezentate mai sus.
În conformitate cu prevederile art. 97 (2) din Legea administaţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supunem spre aprobarea
consiliului judeţean prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV,
ION IORDĂCHESCU

