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      ANUNŢ 
 
 
 

 Consiliul Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, îşi face 
publică intenţia de a aproba printr-o hotărâre actualizarea Programului judeţean de 
transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-

2013. 
Proiectul de hotărâre şi expunerea de motive sunt publicate pe site-ul Consiliului 

Judeţean www.cjmures.ro din data de 29 octombrie 2012, afişate la sediu (Piaţa Victoriei 

nr.1, Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Informaţii de Interes Public – camera 1).  
 Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de 
recomandare, până la data de 14 noiembrie 2012, la sediul Consiliului Judeţean Mureş, 

camera 35 sau, prin e-mail, la adresa: cjmures@cjmures.ro. 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

      PREŞEDINTE             SECRETAR  
     Ciprian Dobre      Aurelian-Paul Cosma  
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        R O M Â N I A 

      JUDEŢUL MUREŞ      PROIECT 
 CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 

H O T Ă R Â R E A   N R. ________ 

din 29 noiembrie 2012 

 

privind actualizarea Programului judeţean de transport  
rutier public de persoane prin curse regulate,  

pentru perioada 2008–2013 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive a Direcţiei Economice nr.19107/29.10.2012 , precum şi avizul 
comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin 

Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 47/2008 privind aprobarea Programului judeţean de 

transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 125/2008 privind actualizarea Programului judeţean 
de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 179/2009 privind actualizarea Programului judeţean 

de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011;  
- Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 141/2010 privind actualizarea Programului judeţean 

de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 148/2011 privind actualizarea Programului 
judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013; 

Cu respectarea procedurilor reglementate de dispoziţiile Legii nr.52/2003 privind 

transparenţa     decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare  
În temeiul prevederilor art.97 şi a drepturilor conferite prin art. 115 alin.(1) lit.c) din Legea  

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
hotărăşte: 

 

 
Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.47/2008 privind aprobarea Programului 

judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte din prezenta hotărâre. 
 
            Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Autorităţii judeţene de transport din cadrul Direcţiei                         

Economice a Consiliului Judeţean Mureş şi Autorităţii Rutiere Române -  A.R.R - Agenţia Mureş. 
 

 

  

                 Avizat pentru legalitate 
   P R E Ş E D I N T E,                     SECRETAR,  

                  Ciprian Dobre                                                   Aurelian Paul Cosma  
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          R O M Â N I A                                                                                                       
   CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                

        JUDEŢUL MUREŞ 
         Direcţia Economică 
       Nr. 19107/29.10.2012  
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea  
Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate,  

pentru perioada 2008–2013  
 
 

În baza Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr.353/2007 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, Consiliul 
Judeţean Mureş a aprobat, prin Hotărârea nr.47/27.03.2008, Programul judeţean de transport 

rutier public de persoane prin curse regulate, numit în continuare Programul judeţean de 
transport. 

Prin hotărârile nr.125/25.09.2008, nr.179/17.12.2009, nr.141/30.09.2010 şi 

nr.148/24.11.2011 Consiliul Judeţean a aprobat modificările propuse pentru actualizarea 
Programului judeţean de transport, care cuprinde în prezent un număr de 161 de trasee 

independente. 
De la ultima actualizare, pe parcursul derulării activităţii de transport rutier public 

judeţean de persoane, unii operatori de transport au constatat modificări ale fluxurilor de 

călători pe traseele executate drept pentru care, pentru a răspunde nevoilor actuale de 
deplasare ale publicului călător, este necesară modificarea graficelor de circulaţie aferente 
anumitor trasee cuprinse în Programul judeţean de transport. 

Drept urmare, în vederea actualizării anuale a Programului judeţean de transport, 
operatorii de transport şi unele primării au depus solicitări şi propuneri privind modificarea 
orelor de plecare / sosire în / din curse, suplimentarea / reducerea numărului de curse pe 

anumite trasee, respectiv introducerea unor staţii. 
În total, au fost înregistrate solicitări de modificare a graficelor de circulaţie aferente 

unui număr de 49 de trasee judeţene de transport. 

Toate solicitările înregistrate până la 25.09.2012 au fost publicate pe site-ul C.J.Mureş şi 
au fost analizate în şedinţa de lucru din data de 03.10.2012. La întâlnire au participat 
operatorii de transport judeţean de persoane deţinători de licenţe de traseu, precum şi 

reprezentanţi ai administraţiilor publice locale. De asemenea, pentru armonizarea graficelor de 
circulaţie ale unor trasee care se suprapun pe segmente mai mari de drum şi pentru 
identificarea soluţiilor privind efectuarea transportului în condiţii optime pe anumite trasee, au 

fost stabilite alte doua întâlniri de lucru, în data de 09.10.2012 respectiv în 11.10.2012; 
întrevederi la care au participat reprezentanţii: SC Duda Trans SRL, SC Casidetco SRL, SC 

Automotive SRL, SC Simstel Impex SRL, SC Lucparc Trans SRL şi SC Minibus Tour SRL, iar din 
partea primăriilor domnii primari: Fekete Pal (Veţca), Stoica Ovidiu Dorel (Viişoara), 
Ţănţăreanu Cornel Adrian (Zagăr) şi domnul viceprimar Bartha Domokos (Band). 

 Din analiza solicitărilor înregistrate precum şi a propunerilor, sesizărilor şi observaţiilor 
venite din partea tuturor celor interesaţi, rezultă că principalele elemente care stau la baza 
actualizării Programului judeţean de transport  vizează următoarele aspecte: 

- modificări ale orelor de plecare şi/sau sosire pentru anumite curse cuprinse în 
graficul de circulaţie a 34 de trasee; 

- reducerea numărului de curse la executarea unui număr de 15 trasee; 

- suplimentarea numărului de curse pentru 8 trasee; 
- introducerea staţiei Săcăreni la efectuarea traseului nr.041 (Tîrgu-Mureş - - Cotuş) 



 
 

 
 
Analizele s-au făcut având în vedere legislaţia în vigoare privind transportul rutier public 

de persoane, potrivit prevederilor art.17, alin.(1), lit.c) şi art.18, alin.(1), lit.d) din Legea 
nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, respectiv ale art.4, lit.e) şi art.17 
din Normele de aplicare a legii, aprobate prin Ordinul MIRA nr. 353/2007, iar concluziile 

rezultate au fost cuprinse în proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de 
transport. 

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.52 / 2003 privind transparenţa decizională, 
proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului judeţean de transport rutier 
public de persoane prin curse regulate a fost publicat la adresa www.cjmures.ro  

începând cu data de 29.10.2012. 
Faţă de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

actualizarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin 

curse regulate, pentru perioada 2008 – 2013. 
 
 

 
 
         P R E Ş E D I N T E                                                        DIRECTOR 

                        Ciprian Dobre                                                               Bartha Iosif                                                      
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Întocmit: Matei Marcel 
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