
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                           

 

HOTĂRÂRE  

privind 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 190/26.09.2019 

privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile specifice în domeniul transportului 

rutier contra cost de persoane prin servicii regulate 

 

Consiliul  Judeţean  Dolj, întrunit în şedinţa ordinară, 

   având  în  vedere  referatul de aprobare nr.  5221/04.02.2020 al Direcției Tehnice 

– Autoritatea Județeană de Transport, raportul Serviciului juridic nr. 7405/07.02.2020,                        

precum și avizul comisiilor de specialitate,   

 în baza prevederilor art. 19, alin. (2) și alin. (3) din 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 

M.T./M.D.R.A.P. nr. 1558/2336/2019,  

în temeiul art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 81, alin. (3) din Ordonanța  

Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se modifică și se completează Anexa la Hotărârea Consiliului Județean 

Dolj nr. 190/26.09.2019 – LISTĂ TARIFE pentru prestațiile specifice, realizate de 

Consiliul Județean Dolj în domeniul transportului rutier contra cost de persoane prin 

servicii regulate, conform anexei la prezenta hotărâre, 

Art.2. Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 190/26.09.2019, se modifică şi se 

completează în mod corespunzător. 

Art.3. Direcţiile  de  specialitate  ale  Consiliului  Judeţean  Dolj,  vor  aduce  la  

îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri. 

 

    Nr. ………                                                           Adoptată la data de ………................ 

 

 

    PREŞEDINTE                                                             Contrasemnează, 

                                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI  

ION PRIOTEASA 

                                                                                        ANDA NICOLAE 

    

 
 

 

 PROIECT 



 
Nr. 5221/04.02.2020 

 

 

                                                                                                              PREȘEDINTE 

 

            ION PRIOTEASA 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

al proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Dolj nr. 190/26.09.2019 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile specifice, 

realizate de Consiliul Judeţean Dolj, în domeniul transportului rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate 

 

 

1.Descrierea situației actuale       Consiliile judeţene au calitatea de autorităţi 

competente judeţene şi prin autorităţile judeţene de 

transport au obligaţia 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. 

      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 

      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 cazul transportului rutier județean contra cost de 

persoane prin servicii regulate, licența de traseu se 

eliberează pentru fiecare traseu. 

      Licențele de traseu se eliberează operatorilor de 

transport rutier într-un număr egal cu numărul de autobuze 

prevăzute în programul județean de transport necesar 

pentru efectuarea traseului respectiv. 

      Eliberarea licenței de traseu și a graficului de 

circulație, anexă la aceasta, se face de către consiliul 

județean. 

      Licența de traseu se eliberează după prezentarea de 

către operatorul de transport rutier a documentului de plată 

aferent. 
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      Cuantumul taxei pentru eliberarea licențelor de traseu 

și al taxei pentru înlocuirea licențelor de traseu se 

stabilește prin hotărâre a consiliului județean. 

      Tarifele pentru efectuarea acestor prestații au fost 

aprobate prin Hotărârile Consiliului Județean Dolj nr. 

109/31.07.2008, nr. 61/20.02.2013 și nr. 190/26.09.2019. 

2.Motivele de fapt care 

reclamă reglementarea 

respectivă, rațiunile care au 

determinat inițierea proiectului 

de hotărâre și după caz, scopul 

urmărit 

      Durata de valabilitate a licențelor de traseu este egală 

cu durata de valabilitate a programului de transport 

județean în situația în care traseele cuprinse în programul 

de transport județean se atribuie electronic prin Sistemul 

informatic pentru atribuirea electronică a traseelor 

naționale, operat de Agenția pentru Digitalizarea 

Românie, în baza criteriilor de evaluare, solicitantului care 

întrunește cel mai mare punctaj. 

      În cazul prelungirii duratei de valabilitate a 

programului de transport județean și implicit a  duratei de 

valabilitate a licențelor de traseu Autoritatea Rutieră 

Română percepea, pentru prelungirea licenței de traseu, o 

taxă a cărei contravaloare era egală cu cea percepută 

pentru eliberarea licenței de traseu. 

      Prin similitudine considerăm că este necesară 

perceperea unei astfel de taxe și de către Consiliul 

Județean Dolj. 

      În cazul în carea atribuirea traseului se realizează prin 

procedură de atribuire pe perioadă determinată pe bază de 

anunț public, licența de traseu se eliberează pe o perioadă 

de 60 de zile. 

      Valabilitatea licenței de traseu se prelungește cu 

perioade succesive de 60 de zile, dar nu mai mult de 12 

luni de la data eliberării, dacă din motive care nu sunt 

imputabile Consiliului Județean Dolj, nu se poate organiza 

atribuirea electronică a traseului. 

      Considerăm că și în aceste cazuri este necesară 

perceperea unei taxe pentru prelungirea perioadei de 

valabilitate a licenței de traseu. 

      Proiectul de hotărâre supus spre aprobare are scopul de 

a stabili contravaloarea acestei taxe. 

3.Principiile de bază și 

finalitatea 

      Principiile care au stat la baza elaborării proiectului de 

hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Județeann Dolj nr. 190/26.09.2019 privind 

aprobarea tarifelor pentru prestaţiile specifice, realizate de 

Consiliul Judeţean Dolj, în domeniul transportului rutier 

contra cost de persoane prin servicii regulate sunt: 

- legalitatea; 

- transparența; 

- asumarea răspunderii. 

      Proiectul de hotărâre are ca finalitate stabilirea 

contravalorii taxei pentru prelungirea perioadei de 

valabilitate a licenței de traseu pentru autovehiculele 

active necesare efectuării traseului cuprins în Programul 

de transport rutier contra cost de persoane prin servicii 

regulate, la nivel județean. 



4.Schimbări preconizate prin 

propunere 

       Prin intrarea în vigoare a proiectului de hotărâre va fi 

modificată și completată, în mod corespunzător Anexa la 

Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 190/26.09.2019 – 

LISTĂ TARIFE pentru prestațiile specifice, realizate de 

Consiliul Județean Dolj în domeniul transportului rutier 

contra cost de persoane prin servicii regulate, conform 

anexei la prezenta hotărâre 

5.Impactul financiar asupra 

bugetului pe termen scurt 

       Se suplimentează bugetul cu sumele reprezentând 

contravaloarea taxei de prelungire a perioadei de  

valabilitate a licențelor de traseu pentru autovehiculele 

necesare efectuării traseelor județene.      

6.Efectele proiectului de 

hotărâre asupra hotărârilor 

Consiliului Județean Dolj în 

vigoare 

       Se modifică și se completeză în mod corespunzător 

Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 190/26.09.2019 

7.Activitatea de informare 

publică prin elaborarea și 

implementarea proiectului de 

hotărâre, după caz 

       Se va afișa pe site-ul Consiliului Județean Dolj, 

secțiunea Informații publice – Autoritatea Județeană de 

Transport ((www.cjdolj.ro/transport.html) proiectul de 

hotărâre după intrarea în vigoare. 

8.Temeiul legal care stă la baza 

adoptării 

       Art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ și art. 81, alin. (3) din Ordonanța  Guvernului 

nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările 

și completările ulterioare.    

       Hotărârea se adoptă în baza prevederilor art. 19, alin. 

(2) și alin. (3) din 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 

M.T./M.D.R.A.P. nr. 1558/2336/2019 

 

 

ÎNTOCMIT 

 

COORDONATOR A.J.T. 

 

ing. Ciucu Nicolae 

http://www.cjdolj.ro/transport.html


CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.7405/07.02.2020 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Dolj nr. 190/26.09.2019 privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile 

specifice în domeniul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii 

regulate   

  

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, 

Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat Proiectul de hotărâre privind 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 190/26.09.2019 

privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile specifice în domeniul transportului 

rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, propus de președintele 

Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Dolj nr. 190/26.09.2019 privind aprobarea tarifelor pentru 

prestațiile specifice în domeniul transportului rutier contra cost de persoane prin 

servicii regulate. 

  

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, 

etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect 

de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare 

prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- art. 19 alin. (1) și (2) și  Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor 

referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin 

servicii regulate la nivel judeţean, aprobate prin Ordinul M.T./M.D.R.A.P. nr. 

1158/2336/2019; 

 - art. 173 alin. (1) lit. f) și art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului: noile prevederi aprobate vor fi puse în aplicare. 

     

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 

hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 



respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui 

compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea 

spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în  şedinţă ordinară a 

Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucţiunile de 

lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul 

        

 

         Avizat,                                                                  Întocmit, 

            Director Executiv                       Consilier Juridic, 

 

            DAIANA STOICA                                                   Purcărin Emil  

 

 

 

 

 



              Anexa  

 la Hotărârea Consiliului Județean nr. ………………………..  
 

 

 

LISTĂ TARIFE 

 

pentru prestaţiile specifice, realizate de 

Consiliul Judeţean Dolj, în domeniul transportului 

rutier contra cost de persoane prin servicii 

regulate 

 

 

 

- Prelungirea perioadei de valabilitate a 

licenței de traseu pentru autovehiculele active 

necesare efectuării traseului cuprins în Programul 

de transport rutier contra cost de persoane prin 

servicii regulate, la nivel județean – pentru o 

cursă planificată: 42 lei/an; 
 

 


