
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               PROIECT  
 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
Cu privire la aprobarea Regulamentului - cadru de acordare a autorizaţiilor de 
transport în domeniul serviciilor de transport public judeţean, în judeţul Olt, a 
Condiţiilor asociate autorizaţiei de transport, precum şi stabilirea tarifelor pentru 
eliberarea licenţei de traseu pentru curse regulate speciale, a autorizaţiilor de 
transport, a copiei conforme a autorizaţiei de transport şi înlocuirea acestora 
 
 
 
   Având  în  vedere:     

- Expunerea de motive nr. 11351/ 12.11.2013 cu privire la Proiectul de hotărâre 
nr. 11352/ 12.11.2013; 

-  Prevederile art.7 alin. (2) lit.a) şi e), art.17 alin.(1) lit.p) şi lit. j) pct.4, art. 36, 
alin. (1) art.38 alin.(7)   din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007; 

- Prevederile art.4 lit.h), art. 31, art. 35, alin. (3), art. 39, alin. (1), art. 43, art. 47,  
din  Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 
aprobate prin Ordinul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007;   

- Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere cu modificările 
şi completările ulterioare ; 

- Prevederile art. 16, art. 17 şi art.  42 din Regulamentul-cadru de acordare a 
autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local aprobat prin   
Ordinul  Autoritatăţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilităţi Publice nr. 207/2007 ; 

În temeiul art. 91, alin.(1), lit. d, alin.(5), lit. a, pct. 14  şi art. 97 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta h o t ă r â r e  
 
Art.1. Se aprobă Regulamentul- cadru privind acordarea autorizaţiilor de 

transport în domeniul serviciilor de transport public judeţean în judeţul Olt, pentru 
vehiculele de transport marfă a căror masă maximă totală autorizată nu depăşeşte 3,5 
tone, conform anexei nr. 1 . 



 
Art. 2. (1) Se aprobă Condiţiile asociate autorizaţiei de transport pentru 

vehiculele de transport marfă a căror masă maximă totală autorizată nu depăşeşte 3,5 
tone, conform anexei nr. 2 

(2) Condiţiile asociate constituie anexă la autorizaţie şi fac parte integrantă din 
aceasta. 
 
 Art.3. Se stabilesc tarifele pentru eliberarea licenţei de traseu pentru curse 
regulate speciale, a autorizaţiei de transport, a copiei conforme a autorizaţiei de 
transport şi înlocuirea acestora, conform anexei nr.3 . 

 
Art.4. Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2014 
 
Art.6. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului 

judeţean Olt nr. 8/ 29.01.2009 îşi încetează aplicabilitatea. 
 
 Art.7. Prezenta hotărâre se publică în presa locală şi se comunică Direcţiei 

Tehnice şi lnvestiţii, Direcţiei  Economice, Buget- Finanţe, Autorităţii Judeţene de 
Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, în vederea 
aducerii Ia îndeplinire, Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Olt, Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului — Judeţul Olt. 
 
 

 
INIŢIATOR 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
Paul STĂNESCU 

 
 
 
 
 
 

                                                                               Avizat 
                                                                                    Secretarul judeţului 

                                                                                  Marin DOBRE 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 cu privire la aprobarea Regulamentului - cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în 
domeniul serviciilor de transport public judeţean, în judeţul Olt, a Condiţiilor asociate 
autorizaţiei de transport, precum şi stabilirea tarifelor pentru eliberarea licenţei de traseu 
pentru curse regulate speciale, a autorizaţiilor de transport, a copiei conforme a 
autorizaţiei de transport şi înlocuirea acestora 

 

Consiliile judeţene eliberează, pentru serviciile de transport public de persoane prin 
curse regulate speciale licenţele de traseu  şi pentru serviciile de transport public de 
mărfuri, autorizaţii  de transport. 

Art. 35 alin. (3) stipulează că licenţa de traseu se eliberează după prezentarea  
documentului de plată a tarifului de eliberare.  

De asemenea în conformitate cu prevederile art. 17 alin.(1) lit.j) din Legea nr. 
92/2007, consiliile locale, consiliile judeţene autorizează transportatorii, printre 
altele, şi pentru  transportul public local de mărfuri în regim contractual.  

Potrivit art. 7 alin.(2) lit.a) şi e) coroborat cu art. 111. alin. (1) şi alin. (4) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere pentru a efectua 
transport rutier naţional contra cost de mărfuri cu vehicule rutiere a căror masă 
maximă autorizată, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este cuprinsă între 2,4 tone 
şi 3,5 tone, întreprinderile trebuie să fie autorizate de către autoritatea competentă. 
   Modalitatea de autorizare, precum şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru autorizarea 
transporturilor prevăzute la alin. (1)-(3) se stabilesc de către autoritatea competentă prin 
norme.  

  Conform art. 36 din Legea nr. 92/2007, acordarea autorizaţiilor de transport pentru 
executarea transportului public local se face cu respectarea regulamentului - cadru de 
acordare a autorizaţiilor. 

Pe lângă Regulamentul - cadru este necesar să fie stabilite  Condiţiile asociate 
autorizaţiei pentru titularii de autorizaţie  prevăzute de Regulamentul-cadru de acordare a 
autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local aprobat prin   
Ordinul  Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice nr. 207/2007 . 
 În conformitate cu prevederile art.42 din Ordinul  Autorităţii Naţionale de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 207/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de 
transport public local, tarifele percepute de autoritatea de autorizare pentru acordarea 
autorizaţiei de transport se stabilesc prin hotărâre a consiliului local sau judeţean. 

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului judeţean Olt nr. 
8/ 29.01.2009 cu privire la aprobare tarife pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea 



efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale îşi 
încetează aplicabilitatea. 

Proiectul de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului - cadru de acordare a 
autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public judeţean, în judeţul Olt, 
a Condiţiilor asociate autorizaţiei de transport, precum şi stabilirea tarifelor pentru 
eliberarea licenţei de traseu pentru curse regulate speciale, a autorizaţiilor de transport, a 
copiei conforme a autorizaţiei de transport şi înlocuirea acestora, a fost întocmit cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare, motiv pentru care propunem aprobarea lui în 
forma în care a fost prezentat. 

 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Paul STĂNESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN  Olt                                              
Direcţia Tehnică  şi Investiţii                                    
Direcţia Economică, Buget- Finanţe                                                      
Nr. 11353/ 12.11.2013                                  
 
 

AVIZAT 
VICEPREŞEDINTE                                                                    VICEPREŞEDINTE 
Ioan CIUGULEA                                                                         Marius OPRESCU    

 

 

  

 

RAPORT 

cu privire la Proiectul de Hotărâre privind  aprobarea Regulamentului - cadru de acordare 
a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public judeţean, în judeţul 

Olt, a Condiţiilor asociate autorizaţiei de transport precum şi stabilirea tarifelor pentru 
eliberarea licenţei de traseu pentru curse regulate speciale, a autorizaţiilor de transport, a 

copiei conforme a autorizaţiei de transport şi înlocuirea acestora 

 

Serviciile de transport public local includ serviciile de transport public de persoane, 
serviciile de transport public de mărfuri, precum şi alte servicii de transport public. 

Potrivit  prevederilor art.17 alin.(1) lit.p) din Legea serviciilor de transport public 
local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art art.4 lit.h) 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, una din atribuţiile  Consiliului Judeţean cu privire la serviciile de 
transport public de persoane prin curse regulate speciale este „să aprobe prin hotărâre, 
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”. 

Art. 35 alin. (3) stipulează că licenţa de traseu se eliberează după prezentarea  
documentului de plată a tarifului de eliberare  

De asemenea în conformitate cu prevederile art. 17 alin.(1) lit.j) din Legea nr. 
92/2007, consiliile locale, consiliile judeţene autorizează transportatorii, printre 
altele, şi pentru  transportul public local de mărfuri în regim contractual.  

Consiliile judeţene eliberează, pentru serviciile de transport public de persoane prin 
curse regulate speciale licenţele de traseu  şi pentru serviciile de transport public de 
mărfuri, autorizaţii  de transport. 

Potrivit art. 7 alin.(2) lit.a) şi e) coroborat cu art. 111. alin. (1) şi alin. (4) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere pentru a efectua 
transport rutier naţional contra cost de mărfuri cu vehicule rutiere a căror masă 
maximă autorizată, inclusiv cea a remorcii/semiremorcii, este cuprinsă între 2,4 tone 
şi 3,5 tone, întreprinderile trebuie să fie autorizate de către autoritatea competentă. 
   Modalitatea de autorizare, precum şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru autorizarea 
transporturilor prevăzute la alin. (1)-(3) se stabilesc de către autoritatea competentă prin 
norme.  



  Conform art. 36 din Legea nr. 92/2007, acordarea autorizaţiilor de transport pentru 
executarea transportului public local se face cu respectarea regulamentului- cadru de 
acordare a autorizaţiilor. 

Prin Regulamentul- cadru, prevăzut în anexa nr.1 la Proiectul de hotărâre, pe 
care îl propunem spre aprobare se stabilesc: 

- cazurile în care nu se acordă autorizaţiile de transport 
- procedura de solicitare şi acordare a autorizaţiilor de transport 
- procedura de solicitare şi modificare a autorizaţiilor de transport 
- procedura de solicitare şi prelungire a autorizaţiilor de transport 
- procedura de suspendare şi retragere a autorizaţiilor de transport 
Pe lângă Regulamentul - cadru se stabilesc Condiţiile asociate autorizaţiei pentru 

titularii de autorizaţie  prevăzute de Regulamentul-cadru de acordare a autorizaţiilor de 
transport în domeniul serviciilor de transport public local aprobat prin   Ordinul  Autoritatăţii 
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 207/2007 . 
Aceste condiţii cuprind: 
   a) denumirea titularului autorizaţiei de transport;  
   b) obiectul autorizaţiei de transport, respectiv serviciul de transport public local pentru 
care se acordă autorizaţia;  
   c) perioada de valabilitate a autorizaţiei de transport;  
   d) drepturile titularului de autorizaţie;  
   e) obligaţiile titularului de autorizaţie;  
   f) obligaţia de a transmite la solicitarea autorităţii de autorizare date reale şi complete 
privind serviciul autorizat;  
   g) condiţii privind suspendarea autorizaţiei de transport;  
   h) condiţii privind retragerea autorizaţiei de transport;  
   i) cazurile în care autoritatea de autorizare este îndreptăţită să aplice sancţiuni titularului 
de autorizaţie.  
   Condiţiile asociate autorizaţiei pentru titularii de autorizaţie prevăzute în anexa nr.2 la 
Proiectul de hotărâre  fac parte integrantă din autorizaţie şi sunt anexă la aceasta.  
 În conformitate cu prevederile art.42 din Ordinul  Autoritatăţii Naţionale de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 207/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de 
transport public local, tarifele percepute de autoritatea de autorizare pentru acordarea 
autorizaţiei de transport se stabilesc prin hotărâre a consiliului local sau judeţean. 
Tarifele pentru eliberarea licenţei de traseu pentru curse regulate speciale, a autorizaţiei 
de transport, a copiei conforme, a copiei conforme a autorizaţiei de transport şi înlocuirea 
acestora, pe care le propunem, sunt prevăzute în anexa nr.3 la proiectul de hotărâre, 
astfel: 

1. Eliberare licenţă de traseu pentru transportul public judeţean prin curse regulate 
speciale – pentru o cursă (tarif pentru un an) - 200 lei; 
2.  Eliberarea autorizaţiei de transport în domeniul serviciilor de transport public judeţean, 
în judeţul Olt,  pentru vehiculele de transport marfă  a căror masă maximă totală autorizată 
nu depăşeşte 3,5 tone, – pentru un exemplar (tarif pentru 1 an) - 350 lei; 
3.  Eliberarea copiei conforme a autorizaţiei de transport – tarif pentru un exemplar  - 250 
lei;  
4. Înlocuirea autorizaţiei de transport,  a copiei conforme a autorizaţiei de transport, a 
licenţei de traseu pentru transportul public judeţean prin curse regulate speciale,  
ocazionată de pierderea,  sustragerea ori deteriorarea celei eliberate, de schimbarea 
denumirii transportatorului autorizat/operatorului de transport autorizat, a adresei sediului 
social al acestuia, de intrarea în vigoare a unor acte normative care modifică cadrul 



legislativ pentru domeniul reglementat ori a numărului de înmatriculare a vehiculului – tarif 
pentru un exemplar - 150 lei; 
       Tariful pentru o prestaţie specifică, aferent eliberării unui document pentru o perioadă 
mai mică de un an, se stabileşte ca fracţie lunară din tariful perceput pentru întregul an. 
       Tariful pentru o prestaţie specifică, aferent eliberării unui document pentru o perioadă 
mai mare de un an, se stabileşte ca multiplu al tarifului perceput pentru întregul an. 
       Tariful pentru o prestaţie specifică se calculează prin rotunjire la 1 leu în favoarea 
solicitantului prestaţiei. 
 

 
Hotărârea intră în vigoare la data de 01.01.2014. 
Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului judeţean Olt nr. 

8/ 29.01.2009 cu privire la aprobare tarife pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea 
efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale îşi 
încetează aplicabilitatea. 

Proiectul de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului - cadru de acordare a 
autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public judeţean, în judeţul Olt 
a Condiţiilor asociate autorizaţiei de transport, precum şi stabilirea tarifelor pentru 
eliberarea licenţei de traseu pentru curse regulate speciale, a autorizaţiilor de transport, a 
copiei conforme a autorizaţiei de transport şi înlocuirea acestora, a fost întocmit cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare, motiv pentru care propunem aprobarea lui în 
forma în care a fost prezentat. 
 
 
 

Director Executiv                                                            Director Executiv                             
Cornel MOTOI                                                               Constanţa DUMITRU      
                             
 
                       
 
  Şef Serviciu                                                                       Consilier Juridic 

           Costinel  NETCU                                                                   Ana BRĂNESCU                                                   
              
 
 
 
 
                                                               Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport   
                                                                                            Constantin ŞTEFAN                           
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                                                                                               Anexa nr.3 

                                                                            La Proiectul de Hotărâre nr11352/12.11.2013 

 

TARIFE 

pentru eliberarea licenţei de traseu pentru curse regulate speciale, a autorizaţiei de transport, 
a copiei conforme, a copiei conforme a autorizaţiei de transport şi înlocuirea acestora 

 

1. Eliberare licenţă de traseu pentru transportul public judeţean prin curse regulate speciale – 
pentru o cursă (tarif pentru un an) - 200 lei; 

2.  Eliberarea autorizaţiei de transport  în domeniul serviciilor de transport public judeţean, în 
judeţul Olt, pentru vehiculele de transport marfă  a căror masă maximă totală autorizată nu 
depăşeşte 3,5 tone– pentru un exemplar (tarif pentru un an) - 350 lei; 

3. Eliberarea copiei conforme a autorizaţiei de transport - tarif pentru un exemplar - 250 lei;  

4.  Înlocuirea autorizaţiei de transport,  a copiei conforme a autorizaţiei de transport, a licenţei 
de traseu pentru transportul public judeţean prin curse regulate speciale,  ocazionată de 
pierderea,  sustragerea ori deteriorarea celei eliberate, de schimbarea denumirii 
transportatorului autorizat/operatorului de transport autorizat, a adresei sediului social al 
acestuia, de intrarea în vigoare a unor acte normative care modifică cadrul legislativ pentru 
domeniul reglementat ori a numărului de înmatriculare a vehiculului - tarif pentru un exemplar 
- 150 lei. 

Notă:  
 Tariful pentru o prestaţie specifică, aferent eliberării unui document pentru o perioadă 

mai mică de un an, se stabileşte ca fracţie lunară din tariful perceput pentru întregul an. 
 Tariful pentru o prestaţie specifică, aferent eliberării unui document pentru o perioadă 

mai mare de un an, se stabileşte ca multiplu al tarifului perceput pentru întregul an. 
 Tariful pentru o prestaţie specifică se calculează prin rotunjire la 1 leu în favoarea 

solicitantului prestaţiei. 
 
 
     Director Executiv                                                                             Director Executiv 
      Cornel MOTOI                                                                             Constanţa DUMITRU 

 
 
 
 
 

   Şef Serviciu 
Costinel NETCU                                                 Autoritatea Judeţeană de Transport 
                                                                                    Constantin ŞTEFAN                         
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