
  

 

 

HOTĂRÂREA NR. _____      
 din __________________ 2020 

 
privind: aprobarea Regulamentului de efectuare a transportului rutier contra cost de 
persoane prin servicii regulate la nivelul judeţului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 13.977/09.12.2019 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare  al Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile art. 8¹ alin (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 

privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Ordinului comun al ministrului transporturilor / ministrului 

dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.158/2.336 din 12 august 2019 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi 
efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean;  

Având în vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane 
prin servicii regulate la nivel judeţean, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modelul Licenţei de traseu pentru efectuarea transportului rutier contra 
cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, conform Anexei nr. 2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă modelul Graficului de circulaţie, conform Anexei nr. 3, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Galaţi, 
Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 3, 
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi şi operatorilor de transport  

 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 

                      
 

 
 

                                                                                                                                    
                                    

 
 

 

Morărescu Cosmin / 14.01.2020                                                                                  Arhitect şef  /  Mărioara Dumitrescu 

 
 

 

 
Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul  General al Judeţului  

Ionel Coca                                                                    
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Anexa nr.1 

 

Regulamentul de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane 
prin servicii regulate la nivel judeţean  

 
 

Art. 1. Prezentul regulament de efectuare a activităţii de transport rutier contra cost de 
persoane prin curse regulate la nivel judeţean este în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 51/ 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul transportului de persoane, ale Ordinului ministrului transporturilor/ ministrului 

dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1.158/ 2.336 din 12 august 2019 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi 
efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean 

precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art. 2. Consiliul Judeţean Galaţi, prin intermediul Autorităţii Judeţene de Transport 

Public din cadrul Direcţiei Arhitect Şef asigură, organizează, reglementează, coordonează, 
verifică, monitorizează  şi controlează prestarea transportului rutier contra cost de persoane prin 

servicii regulate la nivel judeţean, desfăşurat între localităţile judeţului Galaţi şi are următoarele 

atribuţii: 
a) evaluarea fluxurilor de transport de persoane şi determinarea pe baza studiilor de 

specialitate a cerinţelor de transport judeţean de persoane, precum şi anticiparea evoluţiei 
acestora; 

b) stabilirea traseelor judeţene, precum şi autogările şi staţiile publice în care se realizează 

îmbarcarea/ debarcarea persoanelor, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale 

sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară implicate; 
c) elaborarea şi aprobarea programelor de transport judeţean de persoane prin servicii 

regulate, precum şi a capacităţilor de transport necesare; 
d) participarea şi introducerea datelor aferente programului de transport în aplicaţia 

electronică specifică în vederea atribuirii traseelor judeţene; 
e) aprobarea atribuirii traseelor judeţene şi afişarea pe site-ul instituţiei a programului de 

transport judeţean şi a calendarului atribuirii electronice în Sistemul informatic pentru atribuirea 
electronică a traseelor naţionale; 

f) introducerea programului de transport judeţean în Sistemul informatic pentru atribuirea 
electronică a traseelor naţionale; 

g) actualizarea periodică a programului de transport judeţean, prin modificarea acestuia în 
funcţie de cerinţele de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public local, 
interjudeţean, internaţional, feroviar, aerian sau naval de persoane; 

h) întocmirea şi urmărirea realizării programelor de înfiinţare, reabilitare, extindere şi 
modernizare a sistemelor de transport judeţean, în condiţiile legii; 

i) emiterea de licenţe de traseu pentru transportul rutier judeţean de persoane efectuat cu 
autobuze prin servicii regulate; 

j) realizarea seturilor de date spaţiale aferente serviciului de transport rutier judeţean, cu 
respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.089/ 2010 al Comisiei din 23 noiembrie 
2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/ 2/ CE a Parlamentului European şi a Consiliului în 
ceea ce priveşte interoperabilitatea seturilor şi serviciilor de date spaţiale (INSPIRE), cu 
modificările şi completările ulterioare; 

k) constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către împuterniciţii 

preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, precum şi de către ofiţerii şi/sau agenţii de poliţie din 
cadrul Poliţiei Române care au calitatea de poliţişti rutieri; 

l) în vederea aplicării prevederilor lit. m), în cazul controalelor efectuate în trafic, la 

solicitarea Consiliului Judeţean Galaţi, ISCTR efectuează controale comune cu împuterniciţii 
preşedintelui Consiliului Judeţean; 
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m) aprobă tarifele propuse de către operatorii economici pentru serviciile de transport 

judeţean, astfel încât costurile de transport suportate de către utilizatori să aibă în vedere 
recuperarea integrală a costurilor de exploatare şi un profit rezonabil pentru operatorii de 
transport. 

Art. 3. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul Judeţean Galaţi adoptă hotărâri. 

Art. 4. Împotriva hotărârilor Consiliului Judeţean Galaţi, persoanele fizice sau juridice 
interesate se pot adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. 

Art. 5. Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivelul judeţului 

Galaţi se poate efectua numai pe traseele cuprinse în Programul de transport contra cost de 

persoane prin servicii regulate la nivel judeţean. 

Art. 6. Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivelul judeţului 

Galaţi se efectuează de către operatorii de transport rutier numai cu autobuze înmatriculate în 

România, la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei 

comunitare, precum şi licenţa de traseu însoţită de graficul de circulaţie. 
Art. 7. (1) Transportul rutier judeţean contra cost de persoane prin servicii regulate se 

poate efectua de către operatorii de transport rutier numai în condiţiile în care aceştia deţin 
licenţă de traseu valabilă pentru traseul respectiv, care face parte din  Programul de transport  
contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel judeţean. 

(2) Licenţa de traseu este valabilă numai însoţită de graficul de circulaţie pe toată durata 
efectuării transportului şi numai dacă plecarea de la capătul de traseu s-a făcut în ziua şi la ora 
prevăzute în respectivul grafic de circulaţie. 

Art. 8. (1) Licenţa de traseu reprezintă documentul de transport pe baza căruia se poate 
efectua transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivelul judeţului Galaţi. 

(2) În cazul transportului rutier judeţean contra cost de persoane prin servicii regulate, 
licenţa de traseu se eliberează pentru fiecare traseu. 

(3) Licenţele de traseu se eliberează operatorilor de transport rutier într-un număr egal cu 
numărul de autobuze prevăzute în Programul judeţean de transport necesar pentru efectuarea 
traseului respectiv. 

(4) Pe verso-ul licenţei de traseu se înscrie, la capacitatea autobuzului, capacitatea 
prevăzută în Programul de transport pentru traseul respectiv. 

(5) Modelul licenţei de traseu este prevăzut în Anexa nr. 2, parte componentă a acestei 
hotărâri, iar modelul graficului de circulaţie al acesteia este prevăzut în Anexa nr. 3, parte 
componentă a acestei hotărâri. 

(6) Durata de valabilitate a licenţei de traseu este egală cu durata de valabilitate a 

Programului de transport judeţean. 
Art. 9. (1) Pe perioada de valabilitate a Programului de transport, operatorii de transport 

rutier pot utiliza la efectuarea curselor de pe un traseu oricare dintre autovehiculele înscrise la 

atribuirea traseelor din judeţul Galaţi pentru care au obţinut licenţe de traseu, dacă au cel puţin 
aceeaşi capacitate cu cea prevăzută în Programul de transport şi care întruneşte cel puţin 
acelaşi punctaj cu al autovehiculului utilizat pentru obţinerea licenţei de traseu. 

(2) Înlocuirea unui autovehicul cu care operatorul de transport rutier a obţinut licenţe de 
traseu pe perioada de valabilitate a Programului de transport este permisă, după notificarea 

Consiliului Judeţean Galaţi, numai în următoarele situaţii: 
a) prezintă defecţiuni tehnice. 

b) la solicitarea motivată a operatorului de transport, alta decât situaţia de la lit. a); 

(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), lit. a), înlocuirea provizorie a autobuzului se poate 
face pentru perioade însumând maximum 180 de zile pe an calendaristic, în baza 
documentului/documentelor eliberat/ eliberate de service-ul auto autorizat şi a documentului prin 

care dovedeşte că a depus copia conformă a licenţei comunitare a autobuzului înlocuit la 

agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. emitente. 

(4) În situaţia prevăzută la alin. (2), lit. b) înlocuirea unui autobuz cu care operatorul de 

transport rutier a obţinut licenţe de traseu pe perioada de valabilitate a Programului de transport 

judeţean este permisă numai cu un autobuz care are cel puţin aceeaşi capacitate cu cea 
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prevăzută în Programul de transport şi care întruneşte cel puţin acelaşi punctaj cu cel al 
autovehiculului înlocuit, după notificarea Consiliului Judeţean Galaţi. 

(5) Pe toată durata înlocuirii, operatorul de transport rutier va depune copia conformă a 
licenţei comunitare a autobuzului înlocuit la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - 
A.R.R. emitente, care o va returna acestuia la sfârşitul perioadei de înlocuire. 

(6) Pe perioada înlocuirii se va asigura existenţa la bordul autobuzului a licenţei de 
traseu. 

(7) În cazul în care, având în vedere fluxul mare de călători existent în toate staţiile 
cuprinse în graficul de circulaţie, este necesară efectuarea traseului cu autobuze de capacitate 
mai mare decât a celor titulare, înlocuirea autobuzului titular este permisă şi cu un autobuz 
având capacitatea mai mare decât a celui titular şi care întruneşte cel puţin acelaşi punctaj cu al 
celui înlocuit. 

(8) Dacă operatorul economic câştigător al traseului respectiv nu poate asigura un 
autovehicul potrivit alin. (7), acesta poate prelua persoanele aflate peste capacitatea de 
transport a autobuzului titular cu un autobuz suplimentar, fără a fi condiţionat de respectarea 

capacităţii de transport prevăzută în Programul de transport, dar care să întrunească cel puţin 
acelaşi punctaj cu al celui titular.  

Art. 10. (1) Efectuarea unei curse de pe un traseu cu un autobuz suplimentar se poate 
face numai în situaţia în care autobuzul utilizat în baza licenţei de traseu are capacitate 
insuficientă pentru preluarea tuturor persoanelor aflate la capătul de traseu. 

(2) Efectuarea unei curse de pe un traseu cu un autobuz suplimentar prevăzută la alin. 
(1) se va face cu respectarea graficului de circulaţie aferent licenţei de traseu, asigurându-se 
existenţa la bordul autobuzului a unei copii a licenţei de traseu, ştampilată şi semnată de către 
administratorul operatorului de transport, având înscris în mod expres: "Subsemnatul, 
............................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în 
declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul". Pe foaia de parcurs existentă la bordul 
autobuzului se va specifica faptul că acesta este dublură. 

Art. 11. După încetarea valabilităţii programului de transport judeţean actual, durata 
următorului  program va fi de 5 ani. 

Art. 12. (1) Prin programul de transport judeţean se stabilesc traseele, lungimea 
acestora, exprimată în număr de km/ sens, numărul de curse planificate, graficele de circulaţie, 
numărul autobuzelor necesare şi capacitatea minimă de transport a acestora, precum şi 
autogările sau staţiile publice. 

(2) Capacitatea minimă de transport precizată în Programul de transport judeţean poate 
fi stabilită la "minimum 10 locuri" sau "minimum 23 de locuri" şi este dată de numărul de locuri 
pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii.  

Art. 13. (1) Traseele cuprinse în Programul de transport judeţean se atribuie electronic 
prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale, operat de instituţia cu 
atribuţii în acest sens conform prevederilor legale, în baza criteriilor de evaluare, solicitantului 
care întruneşte cel mai mare punctaj. 

(2) În situaţia în care pentru un traseu s-a depus o singură solicitare valabilă, acesta este 
atribuit operatorului de transport rutier respectiv. 

(3) Pe baza rezultatelor atribuirii electronice, Consiliul Judeţean Galaţi emite hotărâre 
privind traseele atribuite şi licenţele de traseu aferente acestora. 

Art. 14. (1) Cu cel puţin 150 de zile înainte de expirarea valabilităţii Programului de 
transport judeţean, Consiliul Judeţean Galaţi afişează pe site-ul instituţiei următorul program de 
transport şi calendarul atribuirii electronice a traseelor cuprinse în acesta. 

(2) Calendarul unei atribuiri electronice în Sistemul informatic pentru atribuirea 

electronică a traseelor naţionale, operat şi gestionat de Agenţia pentru Agenda Digitală a 
României (A.A.D.R.), conform prevederilor legale, va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: 

a) data introducerii programului de transport judeţean în Sistemul informatic pentru 

atribuirea electronică a traseelor naţionale de către instituţia care operează şi 
gestionează acest sistem, care reprezintă data de referinţă prevăzută la pct. 1  
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b) data transmiterii informaţiilor necesare atribuirii electronice, prevăzute în protocolul 
încheiat de către Consiliul Judeţean Galaţi cu Agenţia pentru Agenda Digitală a României 
care operează şi gestionează Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor 
naţionale.  

c) perioada de 3 zile calendaristice pentru corectarea/completarea eventualelor 
erori/omisiuni; 

d) perioada de 6 zile calendaristice pentru depunerea solicitărilor în Sistemul informatic 
pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale; 

e) perioada de 10 zile calendaristice pentru evaluarea solicitărilor depuse în Sistemul 
informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale de către Agenţia pentru 
Agenda Digitală a României; 

f) data şedinţei de atribuire electronică şi a publicării rezultatelor pentru asigurarea 
transparenţei de către Agenţia pentru Agenda Digitală a României, care operează şi 
gestionează Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale. 
Art. 15. (1) Datele la care au loc şedinţele de atribuire se vor stabili după cum urmează: 

a) cu 90 de zile înainte de expirarea valabilităţii Programului de transport, în vederea 
atribuirii noului program de transport judeţean; 

b) cu 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii Programului de transport judeţean, în 
vederea atribuirii traseelor rămase nesolicitate sau neatribuite la şedinţele de atribuire 
prevăzute la lit. a); 

c) după intrarea în vigoare a Programului de transport judeţean, se va organiza în funcţie de 
necesităţi, şedinţe de atribuire pentru traseele rămase nesolicitate, neatribuite, nou - introduse 

cât şi pentru cele la care există renunţări/retrageri; 
d) pentru un traseu cuprins în Programul de transport judeţean la care a renunţat un 

operator de transport rutier sau în cazul în care măsura retragerii licenţei de traseu a rămas 
definitivă, se va organiza o şedinţă de atribuire în termen de 15 zile de la afişarea traseelor 
respective pe site-ul Consiliului Judeţean Galaţi; 

(2) Lista traseelor care au fost atribuite în cadrul fiecărei şedinţe va fi făcută publică de 
către Consiliul Judeţean Galaţi, pe site-ul acesteia, precum şi prin afişare la sediul acestuia. 

(3) Lista traseelor rămase nesolicitate sau neatribuite se va afişa pe site-ul Consiliului 
Judeţean Galaţi, precum şi la sediul acestuia, cu 20 de zile înainte de data următoarei şedinţe 
de atribuire. 

(4) Operatorii de transport rutier vor depune toate opţiunile, în format electronic, în 
vederea atribuirii traseelor cuprinse în Programul de transport judeţean, în intervalul de 6 zile 
cuprins între a 15-a zi şi a 10-a zi inclusiv, înainte de data la care se desfăşoară şedinţa de 
atribuire respectivă. 

Art. 16. Solicitările depuse de către operatorii de transport rutier în Sistemul informatic 
pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale vor fi respinse de instituţia care operează şi 
gestionează acest sistem conform prevederilor legale, în următoarele cazuri: 

a) au depăşit termenul prevăzut în calendarul atribuirii pentru depunerea solicitărilor; 
b) când operatorul de transport rutier nu deţine autobuze suficiente pentru a efectua 

cursele pentru care a depus opţiuni; 
c) când operatorul de transport rutier nu deţine copii conforme ale licenţei comunitare, 

valabile la data depunerii opţiunii, suficiente pentru a efectua cursele pentru care a depus 
opţiuni; 

d) când cursele pentru care s-au depus opţiuni nu pot fi efectuate cu acelaşi autobuz sau 
aceleaşi autobuze nominalizate în solicitare din cauza suprapunerii graficelor de circulaţie; 

e) când graficele de circulaţie aferente curselor de pe unul sau mai multe trasee nu permit 
efectuarea transportului cu autobuzul/ autobuzele nominalizat(e) în solicitare, deoarece prin 
parcurgerea distanţei dintre locul de sosire dintr-o cursă şi locul de plecare în următoarea cursă, 
cu o viteză de deplasare de 50 km/ oră, se depăşeşte ora de plecare în cursa care va urma.  

Art. 17. Traseele cuprinse în Programul de transport judeţean care nu au fost solicitate 
sau atribuite la prima şedinţă de atribuire fac obiectul unor noi şedinţe de atribuire. 

Art. 18. (1) În perioada de valabilitate, Programul de transport judeţean poate fi actualizat 
astfel: 
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a) prin prelungirea sau scurtarea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau 
ambelor capete de traseu, dar numai la iniţiativa Consiliului Judeţean Galaţi şi după aprobarea 
prin hotărâre a acestora; 

b) prin introducerea de noi trasee, la iniţiativa Consiliului Judeţean Galaţi şi după 
aprobarea prin hotărâre a acesteia, cu condiţia ca acestea să nu se suprapună peste traseele 
existente; 

c) prin modificarea numărului de curse de către Consiliul Judeţean Galaţi, dar numai la 
solicitarea Consiliului Judeţean Galaţi şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia; 

d) prin modificarea orelor din graficele de circulaţie de către Consiliului Judeţean Galaţi, 
dar numai la solicitarea Consiliului Judeţean Galaţi şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia; 

e) prin introducerea sau, după caz, înlocuirea de staţii/ autogări de către Consiliului 
Judeţean Galaţi, dar numai la solicitarea Consiliului Judeţean Galaţi şi după aprobarea prin 
hotărâre a acestuia; 

f) prin eliminarea de staţii/ autogări de către Consiliului Judeţean Galaţi, dar numai la 
solicitarea operatorului de transport rutier şi după aprobarea prin hotărâre a Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

g) pentru un traseu care nu a fost atribuit în două şedinţe de atribuire;   
h) prin eliminarea traseelor care urmează a fi incluse în programul public local din cadrul 

asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare, cu acordul operatorului de transport rutier, şi numai 

după aprobarea prin hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi; 
i) prin modificarea zilelor din săptămână în care sunt efectuate cursele de pe traseele 

judeţene şi/sau a perioadei de efectuare a curselor dar numai la solicitarea Consiliului Judeţean 
Galaţi şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia; 

j) prin modificarea capacităţii de transport dar numai la solicitarea Consiliului Judeţean 
Galaţi şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia. 

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), c), d), e), f), i) j), graficul de circulaţie, anexă la 
licenţa de traseu deţinută de operatorul de transport pentru traseu respectiv se va actualiza în 
mod corespunzător conform celor stabilite prin hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi de 
actualizare a Programului de transport judeţean, eliberându-se în acest sens noi grafice de 

circulaţie. 
(3) În situaţia actualizării Programului de transport judeţean ca urmare a aplicării alin. (1), 

lit. g), suprapunerea traseelor este permisă, prin excepţie de la alin. (1), lit. a) şi b), în condiţiile 
prevăzute în hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi. 

(4) În perioada de valabilitate a Programului de transport judeţean, în cazul în care sunt 
impuse restricţii de circulaţie de către administratorul drumului pe anumite tronsoane de drum, 
graficele de circulaţie şi/sau capacitatea de transport prevăzute/prevăzută în Programul de 
transport judeţean se pot/poate modifica de către Autoritatea Judeţeană de Transport Public din 

cadrul Direcţiei Arhitect Şef, până la ridicarea restricţiei. 
Art. 19. Eliberarea licenţei de traseu şi a graficului de circulaţie anexă la aceasta se face 

de către Consiliului Judeţean Galaţi, în baza dreptului de efectuare obţinut ca urmare a 
rezultatelor stabilite de instituţia care operează conform prevederilor legale Sistemul informatic 
pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale, sentinţelor emise de instanţele de judecată 
competente sau în alte cazuri prevăzute de lege. 

Art. 20. În cazul în care operatorul de transport rutier căruia i s-a atribuit un traseu nu se 
prezintă la Consiliul Judeţean Galaţi în vederea solicitării eliberării licenţei de traseu în termen 
de 5 zile de la data şedinţei de atribuire sau în cazul în care nu a ridicat licenţa de traseu în 
termen de 15 zile de la data solicitării, traseul respectiv va fi atribuit următorului operator de 
transport rutier clasat la şedinţa de atribuire. 

Art. 21. În cazul traseelor cuprinse în Programul de transport judeţean, perioada de 
valabilitate a licenţei de traseu nu poate depăşi data expirării acestuia. 

Art. 22. (1) Licenţa de traseu este document nominal al operatorului de transport rutier, 
nefiind transmisibilă, cu excepţia cazurilor în care operatorul de transport este rezultatul 
divizării, fuzionării, aportului la capitalul social sau înfiinţării ca filială a operatorului titular, cu 
aprobarea autorităţilor deliberative ale Consiliului Judeţean Galaţi, cu respectarea condiţiilor 
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prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

(2) Licenţa de traseu se eliberează după prezentarea de către operatorul de transport 
rutier a documentului de plată aferent. 

(3) Cuantumul taxei pentru eliberarea licenţelor de traseu, potrivit alin. (2) şi al taxei 
pentru înlocuirea licenţelor de traseu, se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi. 

Art. 23. (1) Renunţarea la licenţa de traseu aferentă se poate face la cererea 

operatorului de transport rutier. Cererea se depune la Consiliul Judeţean Galaţi cu 60 de zile 
înainte de încetarea efectuării transportului pe traseul respectiv. 

(2) Licenţa de traseu şi graficul de circulaţie aferent traseului pentru care s-a formulat 
cererea de renunţare se depun de către operatorul de transport la Consiliul Judeţean Galaţi în 
prima zi lucrătoare de după expirarea acestei perioade.  

(3) În cazul eliminării unor trasee cuprinse în Programul de transport, care urmează a fi 
incluse în programul public local din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare, 
renunţarea la licenţă se face numai la cererea expresă a operatorului de transport rutier. 

(4) În cazul în care operatorul de transport rutier a renunţat la licenţa de traseu pe un 
traseu, conform art. 15, alin. (1), lit. h) din Ordinul 1158/2336/2019, acesta are obligaţia de a 
presta activitatea de transport până la atribuirea respectivului traseu de către asociaţia de 
dezvoltare intercomunitară. 

Art. 24. (1) Retragerea licenţei de traseu se face de Consiliul Judeţean Galaţi în 
următoarele cazuri: 

a) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia; 
b) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave, după cum 

urmează: 
(i) când licenţa de traseu a fost obţinută prin furnizarea unor documente care conţineau 
informaţii eronate; 
(ii) când operatorul de transport rutier, deţinător al licenţei de traseu, a încredinţat spre 
efectuare altui operator de transport rutier curse prevăzute în graficul de circulaţie 
aferent licenţei de traseu; 

c) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri repetate, după 
cum urmează: 

(i) în cazul transportului judeţean, când operatorul de transport rutier a efectuat mai 

puţin de 95% din totalul curselor prevăzute în graficul de circulaţie al licenţei de traseu 
a se efectua într-o lună calendaristică; 
(ii) când operatorul de transport rutier a înlocuit de mai mult de 3 ori unul dintre vehicule 
fără respectarea prevederilor art. 6, alin. (2) şi (4) din Ordinul 1158/2336/2019;  

d) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier;  

e) la suspendarea/ retragerea licenţei de transport/ licenţei comunitare a operatorului de 
transport rutier sau pe perioada suspendării acesteia; 

f) operatorul de transport rutier are activitatea suspendată; 
g) în alte cazuri stabilite prin hotărâre de Consiliul Judeţean Galaţi;  

(2) În cazul retragerii licenţei de traseu, operatorul de transport rutier va fi înştiinţat de 
către Consiliul Judeţean Galaţi, fiind obligat să efectueze serviciul de transport pe o perioadă de 
60 de zile de la data înştiinţării. 

(3) După retragerea licenţei de traseu, traseul respectiv va fi atribuit în cadrul următoarei 
şedinţe de atribuire. 

(4) În cazul în care operatorului de transport rutier i s-a retras licenţa de traseu sau a 
renunţat la aceasta, din motive ce nu pot fi imputate Consiliului Judeţean Galaţi, forţei majore ori 
cazului fortuit, acesta nu mai poate participa la atribuirea aceluiaşi traseu pe toată perioada de 
valabilitate a Programului de transport. 

Art. 25. (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenţelor de traseu se comunică de 
către operatorul de transport rutier Consiliului Judeţean Galaţi, în termen de 15 zile de la data 
constatării, acestea înlocuindu-se pe baza documentului de plată. 
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(2) Pierderea sau sustragerea licenţelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a. 

Art. 26. (1) Consiliul Judeţean Galaţi poate atribui trasee, pe o perioadă de 60 de zile, 
termen în care se va organiza atribuirea electronică a acestora prin Sistemul informatic pentru 
atribuirea electronică a traseelor naţionale, pe bază de anunţ public, cu respectarea criteriilor de 
atribuire, în următoarele situaţii: 

a) în cazul traseelor pentru care operatorii de transport nu au depus solicitare de prelungire 
conform alin. (2) al art. X din Ordonanţa de Urgenţă nr. 51/2019; 

b) în cazul în care operatorul de transport renunţă la executarea transportului, fără 
respectarea termenului de 60 de zile prevăzut la art.23, alin. (1), din prezentul regulament. 

(3) În cazul suspendării licenţei de transport/licenţei comunitare, Consiliul Judeţean 
Galaţi poate atribui direct trasee, pe perioada suspendării. 

(4) În cazul în care, din motive ce nu sunt imputabile Consiliului Judeţean Galaţi, traseele 

menţionate la alineatul (1) nu sunt atribuite în termenul de 60 de zile, acesta se prelungeşte 
până la data atribuirii lor, din 60 în 60 de zile, dar nu mai mult de 12 luni.  

(5) În cazul prevăzut la alin. (3), durata licenţei de traseu astfel atribuită va fi egală cu cea 
a perioadei de suspendare.  
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Anexa nr. 2 
Modelul de imprimat format A4 hârtie verde cu fond stema României     (faţă) 

 
 

ROMÂNIA 
 

 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAŢI 

 

LICENŢĂ DE TRASEU 

Seria ……Nr ………... 

Transport rutier contra cost de persoane prin servicii 

regulate la nivel judeţean 

 

Prezenta licenţă de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier:  

 

 

 

 

 

Valabilă de la data de _____________ până la data de ______________  
 
 
Eliberată în baza licenţei comunitare …… nr. …………

 

 
 

                                                                              Emitent: 

 

                                                                              Consiliul Judeţean Galaţi 

Data eliberării: …………….. 

                          Semnătură şi ştampilă 
 

 
 

 
Operatorul de transport rutier poate efectua transport rutier contra cost de persoane  
prin servicii regulate la nivel judeţean, pe traseul menţionat pe verso, numai cu autovehicule 
avȃnd capacitatea menţionată pe verso, în conformitate cu graficul de circulaţie anexat. 

 

 
 

RO 
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( verso) 
 

Capacitatea minimă de transport a autobuzului stabilită prin programul de transport: 
 
 
Capacitatea autobuzului declarat câştigător al traseului: 
 
 
Traseul:  
 

 

 
Seria .................    Nr. ...................... 
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Anexa nr. 3 
 

(faţă) 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
OPERATOR  DE  TRANSPORT  RUTIER 

 
 

GRAFIC DE CIRCULAȚIE 
Seria........Nr. ............. (1) 

 

 

Servicii de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel judeţean 
 

A. Denumirea traseului  .............................................. 
 

DUS 

Km 
Nr. 

staţie 
Denumirea staţiei 

INTORS 

Ora de plecare Ora de plecare 

C1 C2 C3 Cn C1 C2 C3 Cn 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 

L.S., 
______________________ 
(1) Se înscriu seria și numărul licenţei pentru traseu. 
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(verso) 

 
 

A. Condiţii pentru asigurarea graficului de circulaţie: 
1. Zilele în care circulă:  
2. Nr. de autovehicule necesar/ Nr. de înmatriculare: 
3. Amenajările şi dotările autovehiculului: 
4. Numărul de şoferi necesar: 
 

B. Contracte pentru utilizarea autogărilor/ staţiilor: 
 

Nr. crt.  Autogară (staţie) Nr./ data contract Valabil până la ......... 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
            Operator de transport rutier,                                              Consiliul Judeţean Galaţi 
            ...............................................                                                     ...................................... 
                 (semnătura şi ştampila)                                                       (semnătura şi ştampila) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data emiterii:............................ 
 
 
 

 
 

 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                      Nr. 13.977/09.12.2019 
Direcţia Arhitect Şef 
 

                                           
REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Regulamentului 
de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la 

nivelul judeţului Galaţi 
 

 

 

Potrivit prevederilor art. 8¹ alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind 

transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Galaţi  prin 

Autoritatea Judeţeană de Transport Public din cadrul Direcţiei Arhitect Şef are calitatea de 

autoritate competentă în sensul asigurării, organizării, coordonării, reglementării, verificării şi 

monitorizării prestării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel 

judeţean, desfăşurat între localităţle judeţului. 

O altă obligaţie a consiliilor judeţene care rezultă din Ordinul ministrului transporturilor/ 

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1158/2336/2019 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea 

transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean este şi  

aceea de a elabora şi aproba normele locale şi regulamentele serviciilor de transport, şi de 

asemenea şi modelul licenței de traseu şi a graficului de circulaţie. 

Având în vedere cele mai sus menţionate a fost întocmit proiectul de hotărâre al 

Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Regulamentului de efectuare a transportului 

rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel  judeţean.  

Solicităm avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3, 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

Având în vedere cele expuse mai sus, propun adoptarea proiectului de hotărâre în 

forma prezentată. 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

FOTEA COSTEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lupu Barat Mădălina / 04.11.2019                                                                                  Arhitect şef  /  Mărioara Dumitrescu 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                        Nr. 13.977/09.12.2019 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
 
 

     RAPORT  DE  SPECIALITATE       
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Regulamentului 

de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la 
nivelul judeţului Galaţi 

 
             Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un 

proiect de hotărâre, privind aprobarea Regulamentului de efectuare a transportului rutier 

contra cost de persoane prin servicii regulate la nivelul  judeţului Galaţi. 

Potrivit prevederilor art. 8¹ alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind 

transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Galaţi prin 

Autoritatea Judeţeană de Transport Public din cadrul Direcţiei Arhitect Şef are calitatea de 

autoritate competentă în sensul asigurării, organizării, coordonării, reglementării, verificării şi 

monitorizării prestării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel 

judeţean, desfăşurat între localităţile judeţului. 

 Conform prevederilor din Ordinul nr. 1158/2336/2019 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului 

rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, consiliile judeţene au 

obligaţia să întocmească şi să aprobe prin hotărâre de consiliu judeţean un regulament pentru 

efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean. 

De asemenea, trebuie să aprobe modelul Licenţei de traseu pentru efectuarea transportului 

rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean şi modelul Graficului de 

circulaţie. 

 Potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/03.07.2019 

privind Codul administrativ: „Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de 

atribuţii: alte atribuţii prevăzute de lege.” 

  De asemenea, conform art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 

57/03.07.2019 privind Codul administrativ: „În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile 

administraţiei publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter 

normativ sau individual, după cum urmează: a) consiliul local şi consiliul judeţean adoptă 

hotărâri;” 

 În concluzie, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 

 

 

Direcţia Economie şi 
Finanţe, 

George STOICA 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională, 

Laura Angheluţă 

Direcţia Patrimoniu, 
Constantin CRISTEA 

Direcţia Arhitect Şef, 
Mărioara DUMITRESCU 

 

 

Direcţia Programe, 

Camelia EPURE 

 

Direcţia Tehnică, 

Elena SĂNDULACHE 

 

 
Serviciul contencios 
şi probleme juridice, 
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