
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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; 
          - Raportul nr.11353/12.11.2013 al Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Direcţia 
Economică, Buget – Finanţe; 
          - Raportul nr.12740/17.12.2013 al  Comisiei pentru studii economico - 
sociale, buget - finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului  public 
şi privat al judeţului; 

- Raportul nr.12742/17.12.2013 al Comisiei pentru administraţie publică, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu 
cetăţenii; 

-  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. 
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                                                                                                     Anexa nr.1 
                                                                                       La Hotarare Consiliului Judeţean  
                                                                                                   nr.174/20.12.2013 
                               

                                                                                      
REGULAMENT-cadru de acordare a autorizatiilor de transport in 
domeniul serviciilor de transport public judetean, in judetul Olt, 
pentru vehiculele de transport marfa a caror masa maxima totala 
autorizata nu depaseste 3,5 tone 
 
Cap. I-Dispoziţi Generale  
 
Art. 1  
Prezentul regulament este elaborat in conformitate cu prevederile art. 20 
alin. (5) lit. b) şi art. 36,alin (1), din Legea serviciilor de transport public 
local nr. 92/2007.  
 
Art. 2  
(1) Acordarea, modificarea, prelungirea, suspendarea si retragerea 
autorizatiilor de transport pentru serviciile de transport public judetean 
prestate in judet Olt se face de catre Autoritatea Judeţeană de Transport. 
(2) Autoritatea Judeţeană de Transport in calitate de autoritate de autorizare 
are dreptul să acorde, să modifice, să prelungească, să suspende şi să 
retragă autorizaţii de transport pentru serviciile de transport public local de 
mărfuri in regim contractual.  
 
Art. 3  
(1) Prezentul regulament se aplică primarului, persoanelor juridice, 
structurilor din aparatul de specialitate al primarului fără personalitate 
juridică, persoanelor fizice sau asociaţiilor familiale autorizate să presteze in 
mod independent un serviciu de transport public, care solicită acordarea, 
modificarea, prelungirea sau retragerea unei autorizatii de transport.  
(2) Prezentul regulament stabileşte:  
a) cazurile in care nu se acordă autorizaţii de transport;  
b) procedura de solicitare si acordare a autorizaţiilor de transport;  
c) procedura de solicitare si modificare a autorizaţiilor de transport;  
d) procedura de solicitare si prelungire a autorizaţiilor de transport;  
e) procedura de suspendare si retragere a autorizaţiilor de transport;  
 
Art. 4  
In sensul prevederilor prezentului regulament, abrevierile, termenii si 
expresiile de mai jos au urmatoarele semnificaţii:  
a) autoritate de autorizare - serviciu sau compartimentul Autoritatea 



Judeteana de Transport in cadrul autoritaţii administraţiei publice locale care 
evaluează indeplinirea cerinţelor in vederea acordării/respingerii, modificării, 
prelungirii, suspendării sau retragerii autorizaţiilor de transport;  
b) autorizaţie de transport - document eliberat de autoritatea de autorizare, 
prin care se atestă că transportatorul indeplineşte condiţiile de acces pentru 
efectuarea unui serviciu de transport public local;  
c) autovehicul - orice vehicul rutier care se deplasează prin propulsie 
proprie, cu excepţia vehiculelor care circulă pe şine si a autovehiculelor cu 
două sau 3 roţi;  
d) certificat de competentă profesională - document care atestă pregatirea 
profesională a unei persoane desemnate in domeniul transporturilor rutiere;  
e) condiţii asociate autorizaţiei - anexă la autorizaţie si parte integrantă din 
aceasta, prin care se stabilesc drepturile, obligaţiile, restricţiile si sancţiunile 
titularului de autorizaţie;  
f) copie conformă a autorizaţiei de transport - document eliberat de 
autoritatea de autorizare, avand calitatea de copie a autorizaţiei de transport 
atribuită pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule 
deţinute in proprietate ori in baza unui contract de leasing de către 
transportatorul autorizat, in condiţiile indeplinirii unor criterii stabilite;  
g) modificare a autorizaţiei de transport - dispoziţie a  Preşedintelui 
Consiliului Judetean Olt, prin care autorizaţia acordată se modifică in 
condiiile prezentului regulament;  
h) normalizare - activitate prin care se elimină cauzele care au condus la 
nerespectarea de catre titularul autorizaţiei a prevederilor legale;  
i) parte interesată - persoana sau grup de persoane care sunt afectate de 
serviciile furnizate/prestate de titularii de autorizaţie;  
j) procedura - specificaţie detaliată prin care se instituie reguli precise de 
efectuare a unei activitaţi sau a unui proces;  
k) retragere a autorizaţiei de transport - dispoziţie a Presedintelui Consiliului 
Judetean Olt, prin care unui titular de autorizaţie i se retrage dreptul de a 
presta/furniza serviciul de transport public local pentru care a fost autorizat;  
l) suspendare a autorizaţiei de transport - dispozitie a  Preşedintelui 
Consiliului Judetean Olt, prin care unui titular de autorizaţie i se suspendă, 
parţial sau total, drepturile conferite prin documentul respectiv, pentru un 
interval de timp determinat;  
m) titular de autorizaţie - persoana juridică, asociatie familiala sau persoană 
fizică deţinatoare a unei autorizaţii de transport eliberate de autoritatea de 
autorizare;  
n) tractor - vehicul rutier care, prin conceptie si construcţie, este destinat 
exclusiv sau in principal tractarii de remorci/semiremorci ori utilaje;  
o) vehicul rutier - sistem mecanic destinat circulaţiei pe drumurile publice, 
cu sau fara mijloace de autopropulsare, si care se utilizează in mod normal 
pentru transportul de persoane si/sau de mărfuri ori pentru efectuarea de 
servicii sau lucrari; 



p)contract de transport – conventia prin care o parte denumita caraus, se 
oliga in schimbul unei rmuneratii, sa efectueze o deplasare de personae sau 
bunuri pe o anumita distanta, cu un vehicul corespunzator. 

  
 

Capitolul II - Cazurile in care nu se acordă autorizaţii de transport 
 
 
Art. 5  
Autoritatea de autorizare nu eliberează autorizaţii de transport dacă 
solicitantul se afla in una dintre urmatoarele situaţii:  
a) nu are in obiectul de activitate serviciul de transport respectiv;  
b) face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciara, lichidare sau 
faliment;  
c) documentatia prezentata pentru acordarea autorizatiei de transport este 
incompleta;  
d) persoana desemnata a savarsit fapte penale privind infractiuni de natura 
comerciala, de nerespectare a conditiilor de plata si angajare a personalului, 
precum si de incalcare a prevederilor legale privind efectuarea 
transporturilor;  
e) mijloacele de transport cu care doreste sa presteze serviciul de transport 
public local nu sunt sau nu vor fi detinute in proprietate ori in baza unui 
contract de leasing;  
f) nu detine baza materiala in proprietate sau in baza unui contract de 
inchiriere, care sa asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se executa 
serviciul respectiv;  
g) furnizeaza informatii neconforme cu realitatea in documentele prezentate 
pentru acordarea autorizatiei.  
 

Capitolul III - Procedura de solicitare si acordare a autorizatiilor de 
transport 
 

SECTIUNEA 1 - Solicitarea autorizatiilor de transport 
 
 
Art. 6  
(1) Pentru acordarea unei autorizatii de transport, persoanele 
juridice,structurile din aparatul de specialitate al primarului, persoanele fizice 
sau asociatiile familiale autorizate sa presteze in mod independent un 
serviciu de transport public vor depune la registratura consiliului judetean 
Olt:  



a) cerere-tip, conform anexei nr. 1;  
b) copie a certificatului de inmatriculare si a certificatului constatator emise 
de oficiul registrului comertului;  
c) declaratie pe propria raspundere, in original, semnata de persoana 
desemnata, privind perioadele in care a mai executat transport public local, 
mentionandu-se cazurile de interdictie sau de suspendare a efectuarii 
serviciului respectiv;  
d) cazierul judiciar al persoanei desemnate, in original, din care sa reiasa ca 
nu a savarsit fapte penale privind infractiuni de natura comerciala, de 
nerespectare a conditiilor de plata si angajare a personalului, precum si de 
incalcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;  
e) declaratie pe propria raspundere, in original, semnata de persoana 
desemnata, prin care se mentioneaza mijloacele de transport pe care 
doreste sa le utilizeze in executarea serviciului de transport public local si 
daca acestea sunt sau vor fi detinute in proprietate sau in baza unui contract 
de leasing;  
f) declaratie pe propria raspundere, in original, semnata de persoana 
desemnata, privind baza materiala pe care o detine in proprietate sau in 
baza unui contract de inchiriere, care sa asigure parcarea tuturor vehiculelor 
cu care se executa serviciul respectiv;  
g) declaratie pe propria raspundere pentru persoanele juridice, in original, 
semnata de conducatorul unitatii si stampilata, din care sa rezulte ca 
solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciara, 
lichidare sau faliment, emisa cu cel mult 5 zile inainte de data depunerii 
documentatiei; 
h) contract de transport; 
i ) scrisoare de bonitate financiara emisa de banca solicitantului, cu cel mult 
30 de zile inainte de data depunerii documentatiei;  
j ) copie a certificatului de competenta profesionala a persoanei desemnate; 
 

SECTIUNEA 2 - Analiza documentelor prezentate de solicitantul 
autorizatiei de transport 
 
Art. 7 
(1) Autoritatea administratiei publice locale, prin autoritatea de autorizare, 
analizeaza documentele depuse de solicitant in vederea acordarii autorizatiei 
de transport si, daca este necesar, transmite solicitantului o adresa prin care 
i se aduce la cunostinta obligatia de a face completari, corecturi sau 
clarificari, cu referire la cererea si documentele depuse, in termen de 
maximum 10 zile de la inregistrarea documentatiei.  
(2) In cazul in care in termen de 10 zile de la data adresei de solicitare a 
completarilor solicitantul nu transmite toata documentatia corespunzatoare 
prevazuta de prezentul regulament, inclusiv completarile solicitate, 



autoritatea de autorizare va radia solicitarea respectiva din procedura de 
acordare a autorizatiei de transport si va comunica aceasta decizie 
solicitantului.  
 
Art. 8 
In functie de modul de prezentare si de complexitatea informatiilor continute 
in documentatia depusa de solicitant, autoritatea de autorizare poate decide 
in intervalul de timp prevazut la art. 7 alin. (2):  
a) convocarea la sediul autoritatii de autorizare a persoanei desemnate, 
pentru a clarifica anumite aspecte care rezulta/ nu rezulta din documentele 
puse la dispozitie;  
b) verificarea la fata locului a realitatii datelor din documentatia transmisa 
de solicitant.  
 
Art. 9  
Autoritatea de autorizare intocmeste un raport de specialitate care include 
propunerea justificata de acordare/respingere a autorizatiei, pe care il 
inainteaza Presedintelui Consiliului Judetean, in termen de maximum 10 zile 
de la data:  
a) inregistrarii documentatiei, daca aceasta este completa;  
b) primirii completarilor solicitate conform prevederilor la art. 7 alin. (2), 
daca documentatia este corespunzatoare;  
c) finalizarii procedurii prevazute la art. 8. 
  
SECTIUNEA 3 - Acordarea autorizatiilor de transport 
 
 
Art. 10  
Presedintele Consiliului Judetean Olt, emite dispozitia corespunzatoare de 
acordare/respingere a autorizatiei de transport, in termen de maximum 10 
zile de la primirea raportului de specialitate.  
 
Art. 11  
Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Olt, privind acordarea 
autorizatiei de transport se transmite solicitantului in maximum 5 zile de la 
data emiterii, insotita de:  
a) autorizatia de transport, al carei model este prevazut in anexa nr. 5;  
b) conditiile asociate autorizatiei, care constituie parte integranta a acesteia.  
 
Art. 12  
(1) In cazul in care autoritatea de autorizare propune respingerea acordarii 
autorizatiei de transport, se transmit solicitantului:  
a) dispozitia  Preşedintelui Consiliului Judetean Olt,privind respingerea cererii 
de acordare a autorizatiei de transport;  



b) motivele refuzului de acordare a autorizatiei de transport.  
(2) In cazul refuzului de acordare a autorizatiei de transport, solicitantul 
poate depune o noua documentatie de autorizare, dupa 6 luni de la data 
emiterii dispozitiei prin care s-a respins acordarea autorizatiei de transport.  
 
Art. 13 
Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Olt, prin care se acorda sau se 
respinge acordarea autorizatiei de transport poate fi atacata de persoanele 
interesate la instanta competenta, in conditiile prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile 
ulterioare.  
 
Art. 14 
(1) Conditiile asociate autorizatiei pentru titularii de autorizatie trebuie sa 
contina cel putin:  
a) denumirea titularului autorizatiei de transport;  
b) obiectul autorizatiei de transport, respectiv serviciul de transport public 
local pentru care se acorda autorizatia;  
c) perioada de valabilitate a autorizatiei de transport;  
d) drepturile titularului de autorizatie;  
e) obligatiile titularului de autorizatie;  
f) obligatia de a transmite la solicitarea autoritatii de autorizare date reale si 
complete privind serviciul autorizat;  
g) conditii privind suspendarea autorizatiei de transport;  
h) conditii privind retragerea autorizatiei de transport;  
i) cazurile in care autoritatea de autorizare este indreptatita sa aplice 
sanctiuni titularului de autorizatie.  
 
Art. 15 
Conditiile asociate autorizatiei fac parte integranta din autorizatie si sunt 
anexa la aceasta.  
 
Art. 16 
(1) Autorizatiile de transport se inregistreaza intr-un registru unic in care 
inscrierea se face in ordinea emiterii lor.  
(2) Numarul autorizatiei de transport este numarul de ordine din acest 
registru.  
(3) Autorizatia de transport se elibereaza in doua exemplare, dintre care un 
exemplar este transmis titularului, iar celalalt se pastreaza la autoritatea de 
autorizare.  
 
Art. 17  
Autoritatea de autorizare va elibera, la cerere, cate o copie conforma a 
autorizatiei de transport pentru fiecare vehicul utilizat pentru prestarea 



serviciului respectiv, in conformitate cu normele elaborate de Ministerul 
Internelor si Reformei Administrative.  
 
Art. 18 
(1) Durata de valabilitate a autorizatiei de transport este de 5 ani.  
(2) Autorizatiile de transport intra in vigoare de la data eliberarii lor.  
 
Art. 19  
La expirarea valabilitatii autorizatiei de transport titularul poate solicita 
prelungirea acesteia, in conformitate cu prevederile prezentului regulament.  
 

Capitolul IV - Procedura de solicitare si modificare a autorizatiei de 
transport 
 
 
Art. 20 
(1) La cererea titularului, autoritatea de autorizare propune modificarea 
autorizatiei de transport in cazul modificarii datelor de identificare, respectiv 
a denumirii si/sau a sediului titularului de autorizatie.  
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), cererea de modificare a autorizatiei de 
transport, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, va fi insotita de copiile 
certificatului constatator si certificatului de inmatriculare emise de oficiul 
registrului comertului.  
 
Art. 21 
(1) Autoritatea de autorizare poate propune modificarea autorizatiilor de 
transport in cazul in care intra in vigoare acte normative care modifica cadrul 
legislativ pentru domeniul reglementat.  
(2) Pentru situatia prevazuta la alin. (1), modificarea autorizatiilor de 
transport se face din initiativa autoritatii de autorizare, care va comunica in 
scris titularilor de autorizatie modificarile survenite, eliberand acestora 
autorizatii de transport cu un continut modificat, cu respectarea egalitatii de 
tratament a titularilor.  
 
Art. 22  
Modificarea autorizatiilor de transport se realizeaza conform prevederilor 
aplicabile ale art. 9, 10, 11 si ale art. 12 alin. (1).  
 
Art. 23 
Dispozitia de modificare a autorizatiei de transport emisa de Presedintele 
Consiliului Judetean Olt, insotita de autorizatia de transport cu continut 
modificat si copiile conforme ale acesteia, se transmite titularului de 
autorizatie in maximum 5 zile de la data emiterii.  



 
Art. 24  
Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Olt, de modificare a autorizatiei 
de transport poate fi atacata la instanta competenta, in conditiile 
prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.  
 

Capitolul V - Procedura de solicitare si prelungire a valabilitatii 
autorizatiei de transport 
 
 
Art. 25  
(1) Transportatorii autorizati care doresc prelungirea valabilitatii autorizatiei 
de transport vor depune la registratura consiliului judetean Olt, cu 60 de zile 
inainte de expirarea termenului de valabilitate, o cerere de prelungire 
conform modelului prevazut in anexa nr. 3, insotita de o declaratie pe 
propria raspundere privind modificarea/nemodificarea conditiilor initiale de 
acordare a autorizatiei de transport.  
(2) In vederea verificarii modificarii/nemodificarii conditiilor initiale de 
emitere a autorizatiei de transport, autoritatea de autorizare poate solicita 
precizari, completari sau prezentarea integrala a unuia ori a mai multor 
documente.  
 
Art. 26 
Prelungirea autorizatiilor de transport se realizeaza conform prevederilor 
aplicabile ale art. . 9, 10, 11 si ale art. 12 alin. (1).  
 
Art. 27  
Dispozitia de prelungire a autorizatiei de transport emisă de Presedintele 
Consiliului Judetean Olt, insotită de autorizatia de transport si copiile 
conforme ale acesteia, se transmite titularului de autorizatie in maximum 5 
zile de la data emiterii.  
 
Art. 28  
Dispozitia presedintelui consiliului judetean Olt, de prelungire a autorizatiei 
de transport poate fi atacata la instanta competenta, in conditiile 
prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.  
 

Capitolul VI - Procedura de suspendare si retragere a autorizatiilor 
 

SECTIUNEA 1 - Suspendarea autorizatiei 



 
 
Art. 29  
Autoritatea de autorizare propune suspendarea autorizatiei de transport in 
baza constatarilor efectuate din proprie initiativa sau ca urmare a unor 
sesizari facute de parti interesate, in cazurile specificate in conditiile asociate 
autorizatiei.  
 
Art. 30  
Suspendarea autorizatiei de transport se face pe o perioada de maximum 30 
de zile si intra in vigoare de la data emiterii dispozitiei a  Presedintelui 
Consiliului Judetean Olt, de suspendare a autorizatiei de transport.  
 
Art. 31 
Suspendarea autorizatiilor de transport se realizeaza conform prevederilor 
aplicabile ale art. . 9, 10, 11 si ale art. 12 alin. (1).  
 
Art. 32 
Dispozitia de suspendare a autorizatiei de transport emisa de Presedintele 
Consiliului Judetean Olt,se transmite titularului de autorizatie in maximum 5 
zile de la data emiterii.  
 
Art. 33 
Dispozitia  Presedintelui Consiliului Judetean Olt,de suspendare a autorizatiei 
de transport poate fi atacata la instanta competenta, in conditiile 
prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.  

SECTIUNEA 2 - Retragerea autorizatiei 
 
 
Art. 34  
(1) Autoritatea de autorizare propune, la cererea titularului de autorizatie, 
retragerea autorizatiei de transport in urmatoarele situatii:  
a) in cazul inceperii procedurii de reorganizare judiciara sau a falimentului;  
b) in cazul cand titularul autorizatiei incetează prestarea/furnizarea 
serviciului.  
(2) Cererea pentru retragerea autorizatiei de transport, conform modelului 
din anexa nr. 4, va fi insotita de motivele care au stat la baza acestei 
solicitari.  
 
Art. 35  
Autoritatea de autorizare propune retragerea autorizatiei de transport in 
baza constatarilor efectuate din proprie initiativa sau ca urmare a unor 
sesizari facute de parti interesate, in urmatoarele situatii:  



a) in cazurile specificate in conditiile asociate autorizatiei;  
b) in cazul cand titularul autorizatiei nu mai indeplineste una dintre conditiile 
care au stat la baza acordarii acesteia;  
c) in cazul cand titularul autorizatiei a furnizat documente continand 
informatii eronate cu ocazia solicitarii de acordare a autorizatiei de 
transport;  
d) in cazul unor abateri care au afectat grav viata si sanatatea publica, 
siguranta circulatiei sau protectia mediului;  
e) la expirarea termenului de suspendare a autorizatiei de transport, daca 
situatia creata nu s-a normalizat;  
f) in cazul nerespectarii unor masuri de conformare dispuse de autoritatea 
de autorizare in perioada de suspendare;  
g) in cazul refuzului titularului de autorizatie de a se supune controlului sau 
de a pune la dispozitia autoritatii de autorizare datele si informatiile solicitate 
in timpul desfasurarii actiunii de control;  
h) in cazul reorganizarii judiciare sau al falimentului;  
i) in alte cazuri prevazute in prezentul regulament.  
 
Art. 36  
Retragerea autorizatiilor de transport se realizeaza conform prevederilor 
aplicabile ale art. . 9, 10, 11 si ale art. 12 alin. (1).  
 
Art. 37  
(1) Dispozitia de retragere a autorizatiei de transport emisa de Presedintele 
Consiliului Judetean Olt,se transmite titularului de autorizatie in maximum 5 
zile de la data emiterii.  
(2) Copiile conforme ale autorizatiei de transport au acelasi regim cu 
aceasta.  
 
Art. 38 
Dispozitia  Presedintelui Consiliului Judetean Olt, de retragere a autorizatiei 
de transport poate fi atacata la instanta competenta, in conditiile 
prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.  
 

Capitolul VII - Dispozitii finale si tranzitorii 
 
 
Art. 39  
Autorizatiile de transport nu pot fi transferate; orice transfer efectuat este 
nul de drept si determina retragerea imediata a autorizatiei.  
 
Art. 40  
Tarifele percepute de autoritatea de autorizare pentru acordarea 



autorizatiilor de transport se stabilesc prin hotarare a Consiliului Judetean 
Olt. 

 Art. 41  
Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul regulament.  
 

ANEXA Nr. 1 la regulament 
 
 
CERERE pentru acordarea autorizatiei de transport  
 
Catre  
Primaria/Consiliul Judetean ........................................  
Subsemnatul .............................................., (nume si prenume) in 
calitate de ............................. (persoana desemnata etc.) la 
................................................, (denumirea persoanei juridice, asociatiei 
familiale etc.) cu sediul/domiciliul in tara ......................., localitatea 
.........................., str. ..................... nr. ........, bl. ......., sc. ......, et. 
......, ap. ....., sectorul/judetul .............., telefon ........................, fax 
................., avand CUI/CIF/ etc. .............................., cont 
.................................., deschis la Banca .............................., Sucursala 
............................, va solicit acordarea autorizatiei pentru 
.......................................  
............................................................................... (se mentioneaza 
serviciul de transport public local)  
Data ................. Numele si prenumele ............................. Semnatura si 
stampila .............................  
 

ANEXA Nr. 2 la regulament 
 
 
CERERE  
pentru modificarea autorizatiei de transport  
 
Catre  
Primaria/Consiliul Judetean .......................  
 
Subsemnatul .............................................., (nume si prenume) in 
calitate de ............................... (persoana desemnata etc.) la 
....................................., (denumirea persoanei juridice, asociatiei 
familiale etc.) cu sediul/domiciliul in tara .................................., 
localitatea ..................., str. ..........., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. 



....., sectorul/judetul ............., telefon ................., fax ............., avand 
CUI ..........................., va solicit modificarea Autorizatiei nr. ........ din 
............. si a copiilor conforme ale acesteia, acordata 
.......................................................................  
............................................................................. . (denumirea 
titularului de autorizatie)  
Data ................ Numele si prenumele .............................. Semnatura si 
stampila ..............................  
 

ANEXA Nr. 3 la regulament 
 
 
CERERE  
pentru prelungirea autorizatiei de transport  
 
Catre  
Primaria/Consiliul Judetean .............................  
 
Subsemnatul ................................., (nume si prenume) in calitate de 
................................. (persoana desemnata etc.) la 
................................................, (denumirea persoanei juridice, asociatiei 
familiale etc.) cu sediul/domiciliul in tara ......................., localitatea 
..........................., str. ....................... nr. ...., bl. ....., sc. ......, et. ...., 
ap. ...., sectorul/judetul ..................., telefon .................., fax ..............., 
avand CUI ...................., va solicit prelungirea Autorizatiei nr. ....... din 
.............. si a copiilor conforme ale acesteia, al carei termen de valabilitate 
expira la data de .............................. .  
Data ................. Numele si prenumele ........................... Semnatura si 
stampila ...........................  
 

ANEXA Nr. 4 la regulament 
 
 
CERERE  
pentru retragerea autorizatiei de transport  
 
Catre  
Primaria/Consiliul Judetean ...............................  
 
Subsemnatul ................................., (nume si prenume) in calitate de 
................................ (persoana desemnata etc.) la 
....................................., (denumirea persoanei juridice, asociatiei 



familiale etc.) cu sediul/domiciliul in tara .................................., 
localitatea ......................, str. .................. nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. 
...., ap. ..., sectorul/judetul ................................, telefon .................., 
fax ..................., avand CUI ................, va solicit retragerea Autorizatiei 
nr. ............. din ..................... .  
Data ................ Numele si prenumele ............................... Semnatura si 
stampila ...............................  
 

ANEXA Nr. 5 la regulament 
 
 
Continutul-cadru al autorizatiei de transport  
 
Antet primarie/consiliu judetean  
Se acorda, in conformitate cu prevederile Legii serviciului de transport public 
local nr. 92/2007,  
 
AUTORIZATIA DE TRANSPORT  
Nr. ........ din ..............  
 
pentru efectuarea serviciului de transport public local ..................... (tipul 
serviciului) de catre ......................................., (denumirea solicitantului) 
cu sediul/domiciliul in ........................................ 
.............................................................................. . (adresa completa 
a solicitantului)  
 
Prezenta autorizatie este valabila pana la ................................ .  
 
Primar/Presedinte,  
...............................  
(semnatura si stampila)  
 
 
------------------------------------------------------------  
 
 
     DIRECTOR  EXECUTIV                                                                                ŞEF  SERVICIU 
          Cornel MOTOI                                                                                     Costinel  NETCU 
 
 
 
                                                                                                     Autoritatea Judeţeană de Transport 
                                                                                                                  Constantin  ŞTEFAN 



 



DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI INVESTIŢII                                            Anexa nr.2 
Autoritatea Judeţeană de Transport                        La Hotarare Consiliului Judeţean  
                                                                                                nr.174/20.12.2013 
                               
 
                                                                                  
                                                               
 

CONDIŢII ASOCIATE 
AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT 

pentru vehiculele de transport marfa a caror masa maxima 
totala autorizata nu depaseste 3,5 tone  

 
Nr. ......... din..... 

 
I.Denumirea titularului autorizaţiei de transport:  
 

II.Obiectul autorizaţiei de transport:Serviciul de transport public 
judetean  de mărfuri în regim contractual  pentru vehiculele de 
transport marfa a caror masa maxima totala autorizata nu depaseste 
3,5 tone  
 
 
III.Perioada de valabilitate a autorizaţiei de transport: ...................... 
 
IV.Drepturile titularului de autorizaţie 
 
a) să întrerupă prestarea serviciului de transport public local în cazul 
nerespectării obligaţiilor contractuale cu obligaţia de a notifica întreruperea 
prestării serviciului în termenul şi în condiţiile prevăzute în contract; 
b) să încaseze tarifele aferente transportului public local, stabilite prin 
contract; 
c) să actualizeze semestrial tarifele de transport, cu acordul contractantului; 
d) să beneficieze de o despăgubire adecvată şi efectivă pentru prejudiciile 
aduse în caz de modificare unilaterală a contractului; 
e) să aibă acces liber, egal şi nediscriminatoriu la piaţa transportului public 
local;  
 
V.Obligaţiile titularului  
 
a) să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, 
efectuarea inspecţiilor tehnice periodice, repararea, întreţinerea, reglarea, 
modificarea constructivă şi reconstrucţia mijloacelor de transport; 
b) să utilizeze mijloace de transport a căror stare tehnică corespunde 
reglementărilor naţionale de siguranţă rutieră şi de protecţie a mediului 



înconjurător, cu inspecţia tehnică periodică/revizia tehnică periodică 
valabilă şi certificate/clasificate/încadrate corespunzător, conform 
prevederilor legale în vigoare; 
c) în intervalul dintre două inspecţii tehnice periodice/revizii tehnice 
periodice, să asigure menţinerea mijloacelor de transport într-o stare 
tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind 
siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă 
conform destinaţiei, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, 
componente, entităţi tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare şi 
dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislaţiei în 
vigoare; 
d) să monteze, prin operatori economici autorizaţi, tahografe şi limitatoare 
de viteză cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt 
obligatorii; 
e) să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au tahograful sau 
limitatorul de viteză defecte, nesigilat ori fără suficiente foi de înregistrare 
pentru efectuarea întregului parcurs al transportului; 
f) să informeze conducătorii mijloacelor de transport şi lucrătorii mobili cu 
privire la regulamentele interne ale întreprinderii şi prevederile relevante ale 
contractelor colective de muncă; 
g) să verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele conducătorilor auto 
utilizate modul în care aceştia respectă prevederile legale în vigoare privind 
perioadele de conducere şi de odihnă şi să ia măsurile necesare pentru a 
împiedica repetarea unor nereguli în acest sens; 
h) să verifice funcţionarea tahografului şi a limitatorului de viteză, inclusiv 
cu ocazia analizării diagramelor-tahograf sau a înregistrărilor stocate în 
memoria cardului conducătorului auto/tahografului digital, după caz; 
i) să nu permită intervenţia persoanelor neautorizate asupra tahografelor şi 
a limitatoarelor de viteză; 
j) să angajeze transporturile şi să întocmească programul de executare a 
transporturilor, astfel încât conducătorii mijloacelor de transport şi lucrătorii 
mobili să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de 
odihnă şi de repaus; 
k)să se asigure că conducătorii mijloacelor de transport respectă normele 
de protecţie a muncii, protecţie a mediului, prevenire şi combatere a 
incendiilor, pe tot timpul efectuării transportului; 
l) să permită efectuarea transporturilor numai cu respectarea maselor totale 
maxime autorizate de autoritatea competentă; să permită transportul 
mărfurilor/coletelor doar în limita spaţiilor disponibile; 
m) să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident şi să 
aplice procedurile corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi 
accidente sau a unor încălcări grave ale regulilor de circulaţie; 
n) să respecte şi să aplice reglementările legale în vigoare privind 
transportul rutier al mărfurilor periculoase; 



o) să respecte întocmai legile şi reglementările specifice fiecărei categorii 
de transport rutier pe care o execută; 
p) să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale;  
r) să respecte sarcinile asumate potrivit contractului de transport încheiat 
cu beneficiarul; 
s) să respecte indicatorii de performanţă şi de calitate stabiliţi prin 
contractul de transport încheiat cu beneficiarul; 
ş) să permită accesul liber şi nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciul de 
transport public local; 
t) să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului de 
transport public local; 
ţ) să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de marfă existente; 
u) să fundamenteze şi să supună contractantului tarifele ce vor fi utilizate în 
activitatea de transport public local; 
v) să nu încarce în mod artificial costurile de operare; 
x) în cazul în care sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei 
cauze de natură să conducă la reducerea activităţii, să notifice de îndată 
acest fapt contractantului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru 
asigurarea continuităţii activităţii; 
y) să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate în 
cadrul serviciului contractat; 
z) să asigure accesul organelor de control ale contactantului la informaţiile 
privind executarea serviciului; 
a1) să deţină la sediul social următoarele documente, în funcţie de tipul de 
transport public local efectuat: 
    - cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în 
proprietate, respectiv în copie pentru cele deţinute în baza unui contract de 
leasing; 
    - contractele de leasing pentru vehiculele utilizate; 
    - avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoana desemnată să 
conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier, precum şi 
pentru conducătorii auto; 
    - toate documentele care atestă menţinerea condiţiilor iniţiale care au 
stat la baza eliberării autorizaţiei de transport; 
    - formularul de expediţie/transport şi formularul pentru aprobarea 
transportului în cazul transportului de deşeuri, pentru anul în curs şi anul 
precedent; 
    - documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii 
legale a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei; 
    - evidenţa şi planificarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice 
periodice pentru mijloacele de transport; 
    - evidenţa accidentelor de circulaţie, documentele de cercetare 
administrativă a accidentelor de circulaţie, precum şi notele informative 
transmise consiliului judeţean în cazul accidentelor grave de circulaţie; 



    Operatorii de transport/transportatorii autorizaţi care efectuează servicii 
de transport public local vor întreprinde o investigaţie pe linie administrativă 
în toate cazurile de accidente de circulaţie în care au fost angajate 
vehiculele utilizate, indiferent de gravitatea accidentului. 
    Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor 
ce se impun pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de 
evenimente rutiere. 
    - alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare; 
a2)să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale, respectiv 
autorităţilor de reglementare competente conform legii, informaţiile 
solicitate şi să asigure accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe 
baza cărora prestează serviciul, necesare verificării şi evaluării modului de 
prestare a serviciului; 
a3) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru 
prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale şi/sau 
contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin poliţe de asigurare; 
a4) să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor 
medicale şi psihologice ale propriilor angajaţi; 
a5) să pună în aplicare metode performante de management, care să 
conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea 
procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind 
achiziţiile de lucrări sau bunuri; 
a6) să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate şi eficienţă 
economică; 
a7) să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a 
bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat. 
 
VI. Transmiterea la solicitarea autorităţii de autorizare de date reale şi 
complete privind serviciul autorizat 
 
a) Titularul autorizaţiei de transport are obligaţia de a transmite , la 
solicitarea  Autorităţii Judeţene de Transport din cadrul Consiliului Judeţean 
Olt date reale şi complete privind serviciul autorizat. 
b) Titularul autorizaţiei are obligaţia de a se supune controlului sau de a 
pune la dispoziţia Autorităţii Judeţene de Transport  datele şi informaţiile 
solicitate în timpul desfăşurării acţiunii de control. 
 
VII.Suspendarea autorizaţiei de transport 
 
a)Autoritatea Judeţeană de Transport din cadrul Consiliului Judeţean Olt 
propune suspendarea autorizaţiei de transport în baza constatărilor 
efectuate din proprie iniţiativă sau ca urmare a unor sesizări făcute de părţi 
interesate, în cazurile specificate în condiţiile asociate autorizaţiei. 



b) Suspendarea autorizaţiei de transport se face de către autoritatea de 
autorizare în cazul săvârşirii unor abateri grave sau repetate de la 
prevederile contractelor de atribuire a serviciului, precum şi de la 
reglementările în vigoare privind transportul rutier şi/sau protecţia mediului. 
c) Suspendarea autorizaţiei de transport se face pe o perioadă de 
maximum 30 de zile şi intră în vigoare de la data emiterii dispoziţiei 
preşedintelui consiliului judeţean de suspendare a autorizaţiei de transport. 
d) Dispoziţia de suspendare a autorizaţiei de transport emisă de 
preşedintele consiliului judeţean, după caz, se transmite titularului de 
autorizaţie în maximum 5 zile de la data emiterii. 
 e) Dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean de suspendare a autorizaţiei 
de transport poate fi atacată la instanţa competentă, în condiţiile 
prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
VIII.Retragerea autorizaţiei de transport 
 

 I. Autoritatea Judeţeană de Transport din cadrul Consiliului Judeţean 
Olt propune, la cererea titularului de autorizaţie,retragerea autorizaţiei de 
transport în următoarele situaţii: 
a) în cazul începerii procedurii de reorganizare judiciară sau a falimentului; 
b) în cazul când titularul autorizaţiei intenţionează să înceteze 
prestarea/furnizarea serviciului. 

Cererea pentru retragerea autorizaţiei de transport, conform 
modelului din anexa nr. 4 din Ordinul A.N.R.S.C. nr.207/2007 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport 
în domeniul serviciilor de transport public local, va fi însoţită de motivele 
care au stat la baza acestei solicitări. 

II. Autoritatea Judeţeană de Transport din cadrul Consiliului Judeţean 
Olt propune retragerea autorizaţiei de transport în baza constatărilor 
efectuate din proprie iniţiativă sau ca urmare a unor sesizări făcute de părţi 
interesate, în următoarele situaţii: 
a) în cazul când titularul autorizaţiei nu mai îndeplineşte una dintre 
condiţiile care au stat la baza acordării acesteia; 
b) în cazul când titularul autorizaţiei a furnizat documente conţinând 
informaţii eronate cu ocazia solicitării de acordare a autorizaţiei de 
transport; 
c) în cazul unor abateri care au afectat grav viaţa şi sănătatea publică, 
siguranţa circulaţiei sau protecţia mediului; 
d) la expirarea termenului de suspendare a autorizaţiei de transport, dacă 
situaţia creată nu s-a normalizat; 
e) în cazul nerespectării unor măsuri de conformare dispuse de autoritatea 
de autorizare în perioada de suspendare; 



f) în cazul refuzului titularului de autorizaţie de a se supune controlului sau 
de a pune la dispoziţia autorităţii de autorizare datele şi informaţiile 
solicitate în timpul desfăşurării acţiunii de control; 
g) în cazul reorganizării judiciare sau al falimentului; 
h) în alte cazuri prevăzute în prezentul regulament. 

III.a) Dispoziţia de retragere a autorizaţiei de transport emisă de 
preşedintele consiliului judeţean se transmite titularului de autorizaţie în 
maximum 5 zile de la data emiterii. 
b) Copiile conforme ale autorizaţiei de transport au acelaşi regim cu 
aceasta. 
c) Dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean de retragere a autorizaţiei de 
transport poate fi atacată la instanţa competentă, în condiţiile prevederilor 
Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

IX.Sancţiuni 
 
Încălcarea condiţiilor asociate autorizaţiei de transport nr. ……… din 

data ………… atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, 
contravenţională sau penală, după caz, în condiţiile Legii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 republicată, ale Legii serviciilor 
de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare,  precum şi ale altor acte normative din domeniul respectiv. 

 
 
 

  
 DIRECTOR  EXECUTIV                                                     ŞEF SERVICIU 
        Cornel MOTOI                                                           Costinel NETCU  
 
 
 
 
 

                                                      Autoritatea Judeţeană de Transport                                
                                                      Constantin  ŞETFAN                                                                 

 



                                                                                                     Anexa nr.3 
                                                                                    La Hotarare Consiliului Judeţean  
                                                                                               nr.174/20.12.2013 
                               

 

 

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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