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NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 
 

 privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public de 
persoane prin curse regulate speciale 

 
 
 
       În conformitate cu prevederile art.31 alin.1 din Ordinul nr.353/2007 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 
92/2007: „ 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.” 
      
      Conform art. 35 alin.1, 2 şi 3 din ordin „ licenţa de traseu se eliberează 
operatorului de transport rutier într-un număr egal cu numărul de vehicule necesare 
efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de compartimentele sau 
serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale 
ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor 
transportate. Staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate, în 
cazul transportului local sau judeţean de persoane prin curse regulate speciale, sunt 
altele decât staţiile publice şi trebuie să asigure condiţii minime de siguranţă pentru 
persoanele transportate. 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.” 
 
      De asemenea, prevederile art. 15 din din Regulamentul pentru efectuarea 
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate şi curse regulate 
speciale şi a Caietul de sarcini al serviciului de transport public local prin curse 
regulate special în municipiul Oradea aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr.1 din 
5.08.2013 precizează că ”serviciile de transport public local de persoane prin curse 
regulate speciale se efectuează pe teritoriul localității de autorizare, numai de către 
operatorii de transport rutier care deţin licenţă de traseu valabilă, emisă de 
Autoritatea de Autorizare din cadrul A.D.I. Transregio”.  
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Având în vedere: 

-  Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007, Legea serviciilor de transport public local, cu 
completările şi modificările ulterioare; 

- Ordinul nr. 353 din 23 noiembrie 2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007; 

- HCL nr. 365/ 30.05.2013 pentru mandatarea A.D.I.  Transregio cu privire la 
îndeplinirea unor atribuții, drepturi și obligații ale Consiliului Local Oradea, privind 
serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate și curse 
regulate speciale; 

- Hotărârea A.G.A. nr. 1 din 5.08.2013 privind aprobarea studiului de oportunitate 
pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport public local de persoane 
prin curse regulate, modalitatea  de gestiune a serviciului de transport public  de 
persoane prin curse regulate, prin gestiune delegată, prin atribuire directă pe raza 
Municipiului Oradea, a Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport 
public local de persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale şi a 
Caietului de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate în 
municipiul Oradea; 

- H.C.L  nr. 366/30.05.2013 privind aprobarea înfiinţării statiilor de autobuze pentru 
imbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate speciale;    

- H.C.L. nr. 365/30.05.2013 pentru mandatarea Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Transregio” cu privire la îndeplinirea unor atribuții, drepturi și 
obligații ale Consiliului Local Oradea, privind serviciul de transport public local de 
persoane prin curse regulate și curse regulate speciale; 

      Luând în considerare: 
      Dosarul depus de SC.FAZATI TRANS SRL, înregistrat la A.D.I. Transregio cu 
numărul 149 din 03.09.2013 , prin care solicită eliberarea unei licenţe de traseu  
pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale 
pe traseul: dus: Șos.Borșului – b-dul Dacia – E. Necunoscut –  str. Corneliu Coposu 
– Lacul Roșu – Transilvaniei - b-dul Dacia  -  Șos. Borșului; întors: Șos.Borșului –   
b-dul Dacia – E. Necunoscut –  str. Corneliu Coposu – Lacul Roșu – Transilvaniei -  
b-dul Dacia - Șos. Borșului. Se constată că dosarul este întocmit conform 
prevederilor art. 33 alin.(1) din Ordinul nr. 353 din 2007 privind aprobarea normelor 
de aplicare a Legii nr. 92 din 2007 privind serviciile de transport public local, şi 
conform art. 26 din Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public 
local de persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale şi a Caietul de sarcini 
al serviciului de transport public local prin curse regulate special în municipiul Oradea 
aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr.1 din 5.08.2013.   

        Acesta cuprinde următoarele documente: 
o  lista vehiculelor cu care se efectuează traseul şi capacitatea acestora; 
o  graficul de circulaţie; 
o  copiile conforme ale licenţei de transport; 
o  contractul cu beneficiarul serviciului de transport; 
o  tabelul cu persoanele transportate; 
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o  avizul nr. 10112/02.09.2013 pentru utilizarea staţiilor de autobuze pentru   

îmbarcarea/debarcarea călătorilor pentru cursele regulate judeţene şi 
cursele regulate speciale locale şi judeţene eliberat de administratorul 
stațiilor; 

 
        După analizarea dosarului depus de SC. Fazati Trans SRL.  se constată că 
acesta îndeplineşte cumulativ condiţiile necesare eliberării licenţei de traseu pentru 
efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate 
speciale. 

        În temeiul art. 36 alin (2) lit. d) şi alin.(6) lit.a) din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată; 

 
 

 
P R O P U N E M: 

 
 

       Art. 1 Eliberarea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 
public local de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Fazati Trans SRL, pe 
traseul: dus: Șos.Borșului – b-dul Dacia – E. Necunoscut –  str. Corneliu Coposu – 
Lacul Roșu – Transilvaniei - b-dul Dacia  -  Șos. Borșului; întors: Șos.Borșului  –     
b-dul Dacia – E. Necunoscut –  str. Corneliu Coposu – Lacul Roșu – Transilvaniei -  
b-dul Dacia - Șos. Borșului.  
 
 
 
 
 
 
Ciprian BARNA                                                                                     Laura  SUCIU 
Director  executiv                                                                                  Consultant adm.
  

 


