ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL
Consiliul Judeţean Bihor
Nr.__________ din_________
EXPUNERE DE MOTIVE
privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin
curse regulate speciale pentru SC Budim SRL, pe traseul Pocluşa de Beiuş – Beiuş ( SC Leoni
Wiring Systems Arad SRL )
Prin adresa nr. 4422/08.03.2016 operatorul de transport SC Budim SRL, cu sediul în localitate
Beiuş, str. Romana, nr. 1A, bl. R15, ap. 2, cod de înregistrare fiscală RO2717754, a solicitat atribuirea
unei licenţe de traseu pentru o perioadă de 3 ani, pe traseul Pocluşa de Beiuş – Beiuş ( SC Leoni Wiring
Systems Arad SRL ), motivat de faptul că între aceasta şi SC Leoni Wiring Systems Arad SRL a
intervenit contractul nr. nr. A0039/30.03.2010 (a cărui perioadă de valabilitate a fost prelungită pe
perioada nedeterminată, conform actului adițional nr. 3 din 28.03.2011) prin care SC Budim SRL se
obligă să asigure transportul angajaţilor SC Leoni Wiring Systems Arad SRL. Durata de valabilitate a
contractului este nedeterminată.
În conformitate cu prevederile :
art. 17 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, una din atribuţiile Consiliului judeţean cu privire la serviciile de
transport public de persoane prin curse regulate sau speciale este „să aprobe 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. 34 din Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007potrivit
cărora „în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau serviciile
specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori judeţene, după caz,
analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile pentru efectuarea
transportului public local sau judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acel traseu, să
dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris refuzul motivat, după caz”,
Ţinând cont de faptul că licenţele de traseu pentru curse regulate speciale se eliberează în baza
hotărârii autorităţii publice judeţene,
În baza art. 97 (2) din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor
SUPUNE SPRE APROBARE
proiectul de hotărâre privind eliberarea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public de
persoane prin curse regulate speciale pentru SC Budim SRL, pe traseul Pocluşa de Beiuş – Beiuş (
SC Leoni Wiring Systems Arad SRL ).
Preşedinte
Cornel POPA

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL
DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ
Biroul Autoritatea Judeţeană de Transport
Nr. ______________din _____________

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de Hotărâre privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului
public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Budim SRL, pe traseul Pocluşa de
Beiuş – Beiuş ( SC Leoni Wiring Systems Arad SRL )

În conformitate cu prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu
modificările şi completările ulterioare, este considerat serviciu de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale, transportul public efectuat tur-retur, pe rute şi cu programe de transport
prestabilite de către beneficiarul serviciului de transport sau de către cel care a angajat serviciul privind
transportul unor persoane sau a unor grupe de persoane (transportul copiilor, elevilor sau studenţilor la
instituţiile de învăţământ, transportul salariaţilor la şi de la instituţiile la care sunt salariaţi sau
transportul angajaţilor unui operator economic la şi de la locul de muncă) şi care se desfăşoară între
localităţile judeţului.
Conform prevederilor art. 31 din Anexa la Ordinul M.I.R.A. nr. 353/2007 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, transportul public judeţean de persoane realizat prin curse regulate speciale se
efectuează de operatorul de transport rutier în baza licenţei de traseu eliberate prin hotărârea autorităţii
administraţiei publice judeţene în a cărei rază administrativ teritorială se află traseul respectiv, cu avizul
Autorităţii Rutiere Române.
Prin adresa înregistratră la Registratura generală a Consiliului Județean Bihor sub nr.
4422/08.03.2016 operatorul de transport SC Budim SRL, cu sediul în localitate Beiuş, str. Romana, nr.
1A, bl. R15, ap. 2, cod de înregistrare fiscală RO2717754, reprezentat prin domnul Buda Viorel,
posesor al licenței de transport persoane seria LTP nr. 1000937 a solicitat eliberarea unei licențe de
traseu pentru servicii de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, pentru
transportul angajaților beneficiarului SC Leoni Wiring Systems Arad SRL, cu sediul în localitate Arad,
str. I Zona Industrială Arad Vest, nr. 11.
Conform art. 33 alin. (1) din Anexa la Ordinul nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările
ulterioare, actele necesare pentru eliberarea unei licenţe de traseu pentru serviciul de transport public
sunt următoarele:
Cererea pentru eliberarea licenţelor;
Lista vehiculelor cu care se efectuează traseul şi capacitatea de transport a acestora;
Copiile conforme ale licenţei de transport;
Graficul de circulaţie propus, vizat de beneficiarul transportului sau de cel care a solicitat

transportul;
Contractul/contractele încheiat/încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului din care
rezultă programul de începere/încheiere a activităţilor;
Tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar.
În vederea eliberării unor licenţe de traseu, operatorul de transport SC Budim SRL a încheiat cu
SC Leoni Wiring Systems Arad SRL contractul de prestări servicii nr. A0039/30.03.2010 (a cărui
perioadă de valabilitate a fost prelungită pe perioada nedeterminată, conform actului adițional nr. 3 din
28.03.2011), prin care se obligă să asigure transportul angajaţilor SC Leoni Wiring Systems Arad SRL
pentru o perioadă nedeterminată.
Prin adresa din 08.03.2016, Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Teritorială Bihor a
comunicat avizul pentru efectuarea curselor regulate speciale de către operatorul de transport SC
Budim SRL, conform art. 31 alin (2) din Anexa la Ordinul nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările
ulterioare.
Ținând cont de faptul că operatorul de transport SC Budim SRL a depus dosarul pentru
obținerea licenței de traseu cu toate documentele necesare,
Având în vedere expunerea de motive nr.
din
a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bihor prin care se propune atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public
de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Budim SRL, cu sediul în localitate Beiuş, str.
Romana, nr. 1A, bl. R15, ap. 2, cod de înregistrare fiscală RO2717754, pe traseul Pocluşa de Beiuş –
Beiuş ( SC Leoni Wiring Systems Arad SRL ),

Luând în considerare prevederile :
- art.17 alin.(1) lit.p) din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările
şi completările ulterioare, conform cărora una din atribuţiile consiliului judeţean cu privire la
serviciile de transport public de persoane prin curse regulate sau speciale este „să aprobe
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. 4 lit. h) din Ordinul nr.182/31.08.2011 privind modificarea şi completarea Normelor de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007 care arată că una din atribuţiile
Consiliului Judeţean cu privire la serviciile de transport public local de persoane prin curse
regulate este: „să aprobe, prin hotărâre, atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate şi a transportului public de persoane prin
curse regulate speciale, după caz.”;
- art. 31 alin. 1 și ale alin. 1^1 din Ordinul menţionat mai sus potrivit cărora ”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”;
- art. 35 (3) din Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.353/2007, care
stipulează că licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitatea
contractului încheiat cu beneficiarul, dar nu mai mult de 3 ani,



În conformitate cu prevederile:
art. 17 alin. (1) lit. p din Legea nr. 92/2007, Legea serviciilor de transport public local.
art. 98 din Legea 215/2001, Legea administraţiei publice locale.

PROPUNEM
aprobarea proiectului de hotărâre privind eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru SC Budim SRL, pe traseul Pocluşa
de Beiuş – Beiuş ( SC Leoni Wiring Systems Arad SRL ).

DIRECTOR GENERAL
Filip Cheşeli
”Imi asum responsabilitatea corectitudinii şi legalităţii
solidar cu întocmitorul înscrisului”

ÎNTOCMIT, CONSILIER
Németh Iános
”Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, în
corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui act oficial”

VIZAT,
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS,
”Am luat cunoştinţă de acest înscris oficial şi îmi
asum responsabilitatea din punct de vedere al legalităţii”

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL

PROIECT
HOTĂRÂRE NR.....
Din _____________2016
privind eliberarea unei Licenţe de Traseu pentru serviciul de transport public de persoane prin
curse regulate speciale pentru SC Budim SRL, pe traseul Pocluşa de Beiuş – Beiuş ( SC Leoni
Wiring Systems Arad SRL )
Având în vedere Expunerea de motive nr.
/
a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bihor şi Raportul de specialitate nr.
/
întocmit de Biroul Autoritatea
Judeţeană de Transport precum și Raportul de avizare al Comisiei de Organizare şi Dezvoltare
Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Conservarea Monumentelor Istorice şi de Arhitectură nr .

/_______,
-

-

-

-

Luând în considerare:
solicitarea SC Budim SRL privind eliberarea unei licențe de traseu pentru serviciul de transport
public de persoane prin curse regulate speciale în trafic judeţean pentru traseul Pocluşa de
Beiuş – Beiuş ( SC Leoni Wiring Systems Arad SRL ), înregistrată la Registratura generală a
Consiluiul Judeţean Bihor sub nr. 4422/08.03.2016;
avizul Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Teritorială Bihor din 08.03.2016,
În baza prevederilor:
art. 17 alin. (1) lit. p) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările
şi completările ulterioare;
art. 4 lit. h) şi art. 31-36 din Anexa la Ordinul M.I.R.A.nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor
de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
art. 5 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, modificată prin Legea
Nr. 163/2011,

În conformitate cu prevederile art. 91 şi art. 97 din Legea 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin.1, lit.c, din Legea 215/2001,
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă eliberarea licenţei de traseu pentru serviciul de transport public de persoane
prin curse regulate speciale în trafic judeţean, cu o valabilitate de 3 ani, pe traseul Pocluşa de Beiuş –
Beiuş ( SC Leoni Wiring Systems Arad SRL ), operatorului de transport SC Budim SRL, cu sediul în
localitate Beiuş, str. Romana, nr. 1A, bl. R15, ap. 2, cod de înregistrare fiscală RO2717754, posesor al
licenței de transport persoane seria LTP nr. 1000937, conform graficului de circulaţie prevăzut în Anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Direcţia Tehnică- Biroul
Autoritatea Judeţeană de Transport.
Art.3. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către
Monitorul Oficial al Judeţului Bihor.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Județul Bihor;
- Autorității Rutiere Române - Agenţia Bihor;
- Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor;
- Biroului Autoritatea Judeţeană de Transport;
- Compartimentului Relaţii cu Consilierii;
- SC Budim SRL.

Preşedinte
Cornel POPA

VIZAT:
Preşedinte
Cornel Popa

Anexa la Proiectul de Hotărâre nr.

din
GRAFIC

de circulaţie propus pentru transportul de persoane prin curse regulate speciale pe traseul
Pocluşa de Beiuş – Beiuş ( SC Leoni Wiring Systems Arad SRL )

DUS

ÎNTORS
Denumirea staţiei

Ora de plecare
C3

Nr.
staţie

C1

C2

4:45

12:45

1

5:05

13:05

-

5:45

Ora de plecare

C4

C1

C2

Pocluşa de
BeiuşCentru la
pod/nr.administrati
v59

15:30

23:20

2

Urviş Şcoala cu
clasele IVIII/Căminul
Cultural

15:00

23:00

-

3

Borz

-

-

13:45

4

Beiuş ( SC Leoni
Wiring Systems
Arad SRL )

14:15

22:15

1. Zilele în care circulă: Luni – Vineri
2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: BH – 94 - MIG
3. Numărul de şoferi necesar: 1
4. Capacitatea autovehiculului: 14+1

C3

C4

Întocmit în baza dosarului nr. 4422 din 08.03.2016 cu o valabilitate de 3 ani.
Consilier
Németh Iános

