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 doamnei Ludmila Sfîrloagă, Vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Prahova şi Raportul nr.17908/22.09.2016 al Direcţiei Servicii şi Achiziţii Publice –
Serviciul Transport, 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 Normele de aplicare a Legii
serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor
şi reformei administrative nr. 353/2007, 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 Relaţii Publice va comunica prezenta
hotărâre persoanelor interesate.

PREŞEDINTE,
BOGDAN ANDREI TOADER
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
MIHAIL PAVEL
Ploieşti 30 sep 2016
Nr.153
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ANEXA

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

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

Nr.
Crt.

Seria şi nr. licenţei
de traseu

1

PH001291
Valabilă până la data de
21.08.2019

SC CHIVĂRAN COM SRL

2

PH001292
Valabilă până la data de
31.07.2017

SC VANROXI TRANS SRL

3

PH001293
Valabilă până la data de
31.07.2017

SC VANROXI TRANS SRL

4

PH001294
Valabilă până la data de
15.07.2017

SC SIMONEL TRANS SRL

5

PH001295
Valabilă până la data de
04.07.2017

SC CHIVĂRAN COM SRL

6

PH001296
Valabilă până la data de
04.07.2017

SC CHIVĂRAN COM SRL

7

PH001297
Valabilă până la data de
30.09.2017

SC AUTOGARA COM SRL

8

9

PH001298
Valabilă până la data de
07.09.2019

PH001299
Valabilă până la data de
12.09.2017

SC MEVEI PETMAR SRL

SC CHIVĂRAN COM SRL

Traseul
ORAŞ VĂLENII DE MUNTE
(Staţia Autogară)
S.C.MELEK ART DESING SRL
Com.Măneciu, Sat Gheaba
COM.MĂNEŞTI
(Staţia Centru)
S.C.” REMATHOLDING CO” SRL
Com. Ariceştii Rahtivani, DN 72
COM.ARICEŞTII RAHTIVANI,
SAT NEDELEA
(Staţia Centru)
S.C.” REMATHOLDING CO” SRL
Com. Ariceştii Rahtivani, DN 72
COM.ARICEŞTII RAHTIVANI,
SAT BUDA
(Staţia Intersecţie)
ŞCOALA GIMNAZIALĂ Cls.I-VIII
Com. Ariceştii Rahtivani, Sat
Nedelea
COM. MĂNECIU, SAT MĂNECIU
UNGURENI
(Staţia Centru)
S.C.”NEWFASHION” SRL
Mun.Ploieşti, B-dul Republicii
nr.146-150
COM. STARCHIOJD
(Staţia Centru)
S.C.”NEWFASHION” SRL
Mun.Ploieşti, B-dul Republicii
nr.146-150
COM. POIANA CÂMPINA
(Staţia Stadion)
S.C.”OTTOROSE” SRL
Parcul Industrial Ploieşti, str.
Piramidei, nr.2
COM.DUMBRĂVEŞTI
(Staţia Primărie)
S.C.”GYLS NEW MOD” SRL
Punct lucru: Com. Păuleşti, str.
Principală, nr.1
COM. DRAJNA, SAT DRAJNA DE
JOS
(Staţia Şcoală)
S.C.”BIALETTI STAINLESS
STEEL” SRL
Com.Dumbrăveşti, Sat Plopeni Sat

10

11

PH001300
Valabilă până la data de
01.09.2017

PH001301
Valabilă până la data de
01.09.2017

SC CHIVĂRAN COM SRL

COM.CEPTURA
(Staţia Intersecţie DN Inotesti)
S.C.”SODEXO ” SRL
Punct lucru : Oras Urlaţi,str.Mihai
Viteazu nr.1

SC CHIVĂRAN COM SRL

MUN.PLOIESTI
(Staţia Mc Donald’s Nord)
S.C.”SODEXO ” SRL
Punct lucru : Oras Urlaţi,str.Mihai
Viteazu nr.1

12

PH001302
Valabilă până la data de
01.09.2017

SC CHIVĂRAN COM SRL

13

PH001303
Valabilă până la data de
01.09.2017

SC CHIVĂRAN COM SRL

PH001304
Valabilă până la data de
01.09.2017

SC CHIVĂRAN COM SRL

PH001305
Valabilă până la data de
01.09.2017

SC CHIVĂRAN COM SRL

PH001306
Valabilă până la data de
01.09.2017

SC CHIVĂRAN COM SRL

PH001307
Valabilă până la data de
26.09.2017

SC DIANA PA SRL

PH001308
Valabilă până la data de
26.09.2017

SC DIANA PA SRL

PH001309
Valabilă până la data de
26.09.2017

SC DIANA PA SRL

14

15

16

17

18

19

MUN.PLOIESTI
(Staţia Biserica Inalţarea Domnului)
S.C.”SODEXO ” SRL
Punct lucru : Oras Urlaţi,str.Mihai
Viteazu nr.1
MUN.PLOIESTI
(Staţia Magazin XXL Nord)
S.C.”SODEXO ” SRL
Punct lucru : Oras Urlaţi,str.Mihai
Viteazu nr.1
MUN.PLOIESTI
(Staţia Magazin XXL Nord)
S.C.”SODEXO ” SRL
Punct lucru : Oras Urlaţi,str.Mihai
Viteazu nr.1
MUN.PLOIESTI
(Staţia Hotel Nord)
S.C.”SODEXO ” SRL
Punct lucru : Oras Urlaţi,str.Mihai
Viteazu nr.1
MUN.PLOIESTI
(Staţia Magazin XXL Nord)
S.C.”SODEXO ” SRL
Punct lucru : Oras Urlaţi,str.Mihai
Viteazu nr.1
COM.ARICEŞTII RAHTIVANI,
SAT NEDELEA
(Staţia Centru Complex)
S.C.”DUCATI ENERGIA
ROMÂNIA ” SA
Punct lucru : Parcul Industrial
Ploieşti,Şos. Ploieşti – Târgovişte,
Km.8, zona Est, trup II
COM. TÂRGŞORU VECHI, SAT
STĂNCEŞTI
(Staţia Centru)
S.C.”DUCATI ENERGIA
ROMÂNIA ” SA
Punct lucru : Parcul Industrial
Ploieşti,Şos. Ploieşti – Târgovişte,
Km.8, zona Est, trup II
MUN.PLOIESTI
(Staţia Gara de Vest)
S.C.”DUCATI ENERGIA
ROMÂNIA ” SA
Punct lucru : Parcul Industrial
Ploieşti,Şos. Ploieşti – Târgovişte,
Km.8, zona Est, trup II
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VICEPREŞEDINTE

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.

VICEPREŞEDINTE,
LUDMILA SFÎRLOAGĂ

ROMÂNIA
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DIRECŢIA SERVICII ŞI
ACHIZIŢII PUBLICE
Nr. 17908/22.09.2016

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. “CHIVĂRAN COM" S.R.L. (16045/25.08.2016,
16806,16807/06.09.2016,17443/15.09.2016,17757/21.09.2016,17847,17848,17849,17850,17
851,17852/22.09.2016), S.C.”VANROXI TRANS” S.R.L (16109, 16110/26.08.2016), S.C.

“SIMONEL TRANS” S.R.L. (16584/02.09.2016), S.C. “AUTOGARA COM”S.R.L.
(17077/09.09.2016), S.C.“MEVEI PETMAR” S.R.L. (17347/14.09.2016) şi S.C. “ DIANA
PA” S.R.L. (18167, 18168 şi 18169/27.09.2016) , s-a constatat că aceasta a fost întocmită în
conformitate cu cele prezentate mai sus.
În conformitate cu prevederile art. 97 (2) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supunem spre aprobarea
consiliului judeţean prezentul proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV,
ION IORDĂCHESCU

