
R O M Â N I A  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 

189/2018 privind stabilirea unor taxe și taxe speciale pentru anul fiscal 2019 
 
 
 

Având în vedere : 

- Referatul de aprobare a domnului Bogdan Andrei Toader Preşedinte al 

Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul comun nr. 20554/17.09.2019 al Direcției 

Servicii și Achiziții Publice - Serviciul Transport și al Direcției Economice, privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 189/2018 privind stabilirea unor 

taxe și taxe speciale pentru anul fiscal 2019; 

- Prevederile art. 5 alin. (1) lit. a), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, 

art. 30 şi art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal – Titlul IX ”Impozite și taxe locale”, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile punctului 161, lit. a) din HGR nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

- Prevederile art. 8
1  

alin. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2019 

pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de 

persoane; 

- Prevederile art. 19 alin (2) și (3), art. 23 alin (1) din Ordinul 1158/2336/2019 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la 

organizarea  și  efectuarea  transportului  rutier  contra  cost  de  persoane  prin  servicii 

regulate la nivel judetean; 

- Hotărârea nr. 189/2018 a Consiliului Județean Prahova privind stabilirea unor 

taxe și taxe speciale pentru anul fiscal 2019; 

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (3), art. 173 alin. (3), lit. c, alin. (5), lit. q și 

ale art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 privind Codul 

Administrativ; 
 

C o n s i l i u l J u d e ţ e a n P r a h o v a a d o p t ă p r e z e n t a h o t ă r â r e : 
 

 

Art.1 Se modifică și se completează Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 

189/2018 privind stabilirea unor taxe și taxe speciale pentru anul fiscal 2019 cu taxele 

prevăzute în anexa la prezenta hotărâre. 



Art.2  Direcția  Servicii  și  Achiziții  Publice-Serviciul  Transport  va  duce  la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri; 

Art.3 Direcția Juridic Contecncios și Administrație Publică va aduce la 

cunoștință prezenta hotărâre celor interesați. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER 
 
 
 

 
CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

HERMINA ADI  BÎGIU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ploiești, 23 septembrie 2019 

Nr. 129 



ROMÂNIA       ANEXĂ 

JUDEȚUL PRAHOVA                                    la Hotărârea Consiliului Județean  

CONSILIUL JUDEȚEAN                               nr. ________  din ________________ 

 

 

 

 

Taxe pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării  

transportului rutier contra cost de persoane  

prin servicii regulate la nivel județean  

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 
Denumire taxă 

Taxă 

lei 

1 

 Eliberarea licenţei de traseu pentru un serviciu de transport 

rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel 

județean - pentru o cursă (licență/an) 

42  

2 

 Înlocuirea licenţei de traseu ocazionată de pierderea, 

sustragerea, deteriorarea celei eliberate, schimbarea 

denumirii operatorului de transport sau a adresei sediului 

social  

150  

 

 

 Taxa pentru o prestaţie specifică, aferentă eliberării unui document pentru o 

perioada mai mică de un an, se stabileşte ca fracţie lunară din taxa percepută pentru 

întregul an. 

 Taxa pentru o prestaţie specifică se calculează prin rotunjire la 1 leu (RON) în 

favoarea solicitantului prestaţiei. 

 Sumele datorate pentru operaţiunile ocazionate de eliberarea/înlocuirea licenţei de 

traseu se achită de către operatorii de transport interesaţi în conturile deschise la 

Trezoreria Municipiului Ploieşti sau la casieria Consiliului judeţean Prahova. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  
Nr. 20549/17.09.2019 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 
 

Transportul rutier județean contra cost de persoane prin servicii regulate se poate 

efectua de către operatorii de transport rutier numai în condițiile în care aceștia dețin 

licență de traseu valabilă pentru traseul respectiv așa cum aceasta este prevăzută în 

programul de transport judetean. 

În conformitate cu prevederile art. 8^1 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 

51/2019 consiliile județene au calitatea de autorități competente județene și obligația de 

a infiinta autorități județene de transport prin care să asigure, să organizeze, să 

reglementeze, să coordoneze, să verifice, să monitorizeze și să controleze prestarea 

transportul rutier contracost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, 

desfășurat între localitățile județului. 

Printre atribuțiile consiliilor județene prevăzute la art. 8^1, alin. (2) din Ordonanța 

de urgență nr. 51/2019 se numără și emiterea de licențe de traseu pentru transportul 

rutier județean de persoane efectuat cu autobuze prin servicii regulate. 

Potrivit prevederilor art. 19 alin. (2), (3) din Ordinul nr. 1158/2336/2019 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la 

organizarea și efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii 

regulate la nivel județean ”Licența de traseu se eliberează după prezentarea de către 

operatorul de transport rutier a documentului de plata aferent”, iar ”cuantumul taxei 

pentru eliberarea licențelor de traseu, potrivit alin. (2), si al taxei pentru înlocuirea 

licențelor de traseu, potrivit art. 23 alin. (1), se stabilește prin hotărâre a consiliului 

județean”. 

 Faţă de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

stabilirea unor măsuri în vederea asigurării continuității serviciului de transport public 

județean de persoane prin curse regulate în județul Prahova. 

 

     PREȘEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER 

 
 
 
 
 
 



 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA 
                                
 

 

DIRECȚIA SERVICII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE                              DIRECȚIA ECONOMICĂ 

Nr. 20554/17.09.2019 

 

 

 

RAPORT COMUN 

  

 În conformitate cu prevederile art. 8^1 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 

51/2019 consiliile județene au calitatea de autorități competente județene și obligația de 

a infiinta autorități județene de transport prin care să asigure, să organizeze, să 

reglementeze, să coordoneze, să verifice, să monitorizeze și să controleze prestarea 

transportul rutier contracost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, 

desfășurat între localitățile județului. 

 Printre atribuțiile consiliilor județene prevăzute la art. 8^1, alin. (2) din Ordonanța 

de urgență nr. 51/2019 se numără și emiterea de licențe de traseu pentru transportul 

rutier județean de persoane efectuat cu autobuze prin servicii regulate. 

 Transportul rutier județean contra cost de persoane prin servicii regulate se poate 

efectua de către operatorii de transport rutier numai în condițiile în care aceștia dețin 

licență de traseu valabilă pentru traseul respectiv așa cum aceasta este prevăzută în 

programul de transport judetean. 

 Licența de traseu reprezintă documentul de transport pe baza căruia se poate 

efectua transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean. 

 În conformitate cu prevederile art. 16 din Ordinul nr. 1158/2336/2019 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la 

organizarea și efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii 

regulate la nivel județean ”eliberarea licenței de traseu și a graficului de circulație 

anexa la aceasta se face de către consiliul județean, în baza dreptului de efectuare 

obținut ca urmare a rezultatelor stabilite de instituția care operează, conform 

prevederilor legale, Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor 

naționale, sentințelor emise de instanțele de judecată competente sau în alte cazuri 

prevazute de lege”. 

 Licența de traseu este document nominal al operatorului de transport rutier, 

nefiind transmisibilă, cu excepția cazurilor în care operatorul de transport este rezultatul 

divizării, fuzionării, aportului la capitalul social sau înfiintării ca filială a operatorului 

titular, cu aprobarea autorităților deliberative ale consiliului județean, cu respectarea 



condițiilor prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Potrivit prevederilor art. 19 alin. (2), (3) din Ordinul nr. 1158/2336/2019 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la 

organizarea și efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii 

regulate la nivel județean ”Licența de traseu se eliberează după prezentarea de către 

operatorul de transport rutier a documentului de plata aferent”, iar ”cuantumul taxei 

pentru eliberarea licențelor de traseu, potrivit alin. (2), si al taxei pentru înlocuirea 

licențelor de traseu, potrivit art. 23 alin. (1), se stabilește prin hotărâre a consiliului 

județean”. 

 Pentru considerentele prezentate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre 

pe care îl supunem spre dezbatere şi aprobare. 

 

 
 

 

 

 p. DIRECTOR EXECUTIV,                                             DIRECTOR EXECUTIV, 

ROBERT ADRIAN STĂNESCU                                           MARIA DOVÎNCĂ 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                            


