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JUDEŢUL GORJ                                              Avizat 

                                                                                                                         SECRETAR JUDEŢ, 

                                                                                                        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu  

                                                                  

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea prelungirii valabilității Programului de transport public  

judeţean de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 2013-2019 și  

a licențelor de traseu aferente acestuia 
 

Consiliul  Judeţean  Gorj, având în vedere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

 - raportul de specialitate al Autorităţii Judeţene de Transport, prin care se propune aprobarea 

prelungirii valabilității Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil 

pentru perioada 2013-2019 și a licențelor de traseu aferente acestuia;  

            - raportul de avizare al Comisiei juridice si de administraţie publică; 

 - raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi IMM-uri; 

 - în baza prevederilor art. V din Legea nr. 328/2018 pentru modificarea și completarea Legii 

serviciilor de transport public local nr. 92/2007; 

 - 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, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. (1) Se aprobă prelungirea până la data de 2 decembrie 2019 a perioadei de 

valabilitate a Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil 

pentru perioada 2013-2019. 

(2) Se aprobă prelungirea până la data de 2 decembrie 2019 a perioadei de valabilitate a 

licențelor de traseu eliberate pentru traseele cuprinse în Programul de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 2013-2019. 

 Art.2. Direcţiile  de  specialitate  ale  Consiliului  Judeţean  Gorj  vor  aduce  la  

îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri. 

           Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Gorj în 

vederea prelungirii licenţelor de traseu. 

 

 

      PREŞEDINTE,                                   

Cosmin-Mihai  Popescu                                             

         CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                            SECRETAR JUDEŢ, 

                                                                                                 Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

Nr……….. 

Adoptată în şedinţa din………2019 

Cu un număr de………..voturi 

Din numărul total de consilieri județeni 

 



 

 

JUDEŢUL GORJ 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind prelungirea până la data de 2 decembrie 2019 a valabilității  

Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil  

pentru perioada 2013-2019 și a licențelor de traseu aferente acestuia 

 

 
Serviciul de transport rutier public de persoane prin curse regulate, desfăşurate între localităţile 

judeţului Gorj, se organizează, reglementează, coordonează şi controlează de către Consiliul Judeţean 

Gorj prin Autoritatea Judeţeană de Transport. 

Conform art. 17, alin. (1), lit. b) și lit. j1 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile județene au ca atribuție și stabilirea traseelor 

principale şi secundare şi a programelor de transport privind serviciul public de transport de persoane. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 110/19.12.2013 s-au atribuit licenţele de traseu 

pentru traseele cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil 

pentru perioada 2013-2019. 

Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 

2013-2019 produce efecte de la data atribuirii licențelor şi încetează la data de 30.06.2019, data când 

încetează și valabilitatea licenţelor de traseu. 

Art. V din Legea nr. 328/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport 

public local precizează: 

„La nivelul unităților administrativ – teritoriale, după caz, asociațiilor de dezvoltare 

intercomunitară unde nu sunt încheiate contracte de servicii publice de transport în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, valabilitatea programelor de transport și, după caz, a contractelor 

existente și a licențelor de traseu se prelungește până la data de 2 decembrie 2019.” 

Ținând seama de cele prezentate mai sus este necesară prelungirea până la data de 2 decembrie 

2019 a Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 

2013-2019 și a licențelor de traseu eliberate pentru traseele cuprinse în program.  

          Prin urmare s-a elaborat proiectul de hotărâre privind prelungirea până la data de 2 decembrie 2019 

a Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 2013-

2019 și a licențelor de traseu aferente acestuia, pe care îl supunem spre aprobare Consiliului Judeţean 

Gorj. 

 

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT, 

PREŞEDINTE, 

   Cosmin Mihai Popescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gi3tmmztg4/regulamentul-nr-1370-2007-privind-serviciile-publice-de-transport-feroviar-si-rutier-de-calatori-si-de-abrogare-a-regulamentelor-cee-nr-1191-69-si-nr-1107-70-ale-consiliului?d=2019-06-10


 

Direcţia tehnică, investiţii, infrastructură 

drumuri publice şi transport public judeţean 

Serviciul transport public județean și activități suport 

 

 

 
Raport de specialitate 

privind prelungirea până la data de 2 decembrie 2019 a valabilității  

Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil  

pentru perioada 2013-2019 și a licențelor de traseu aferente acestuia 
 

 

Serviciul de transport rutier public de persoane prin curse regulate, desfăşurate între localităţile 

judeţului Gorj, se organizează, reglementează, coordonează şi controlează de către Consiliul Judeţean 

Gorj prin Autoritatea Judeţeană de Transport. 

Conform art. 17, alin. (1), lit. b) și lit. j1 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile județene au ca atribuție și stabilirea traseelor 

principale şi secundare şi a programelor de transport privind serviciul public de transport de persoane. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 110/19.12.2013 s-au atribuit licenţele de traseu 

pentru traseele cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil 

pentru perioada 2013-2019. 

Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 

2013-2019 produce efecte de la data atribuirii licențelor şi încetează la data de 30.06.2019, data când 

încetează și valabilitatea licenţelor de traseu. 

Art. V din Legea nr. 328/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport 

public local precizează : 

„La nivelul unităților administrativ – teritoriale, după caz, asociațiilor de dezvoltare 

intercomunitară unde nu sunt încheiate contracte de servicii publice de transport în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, valabilitatea programelor de transport și, după caz, a contractelor 

existente și a licențelor de traseu se prelungește până la data de 2 decembrie 2019.” 

Ținând seama de cele prezentate mai sus este necesară prelungirea până la data de 2 decembrie 

2019 a valabilității Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil 

pentru perioada 2013-2019 și a licențelor de traseu eliberate pentru traseele cuprinse în program.  

           Autoritatea Judeţeană de Transport, în urma celor prezentate mai sus, supune spre aprobare, 

proiectul de hotărâre privind prelungirea până la data de 2 decembrie 2019 a valabilității Programului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate valabil pentru perioada 2013-2019 și a licențelor 

de traseu aferente acestuia. 

 

 
Direcţia tehnică, investiţii, infrastructură 

drumuri publice şi transport public judeţean, 

Director executiv, 

Cornel Lucian Cimpoieru 

 

 

 

 

Serviciul transport public județean și activități suport, 

Șef Serviciu, 

Lăzărescu Valeriu Eugen 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gi3tmmztg4/regulamentul-nr-1370-2007-privind-serviciile-publice-de-transport-feroviar-si-rutier-de-calatori-si-de-abrogare-a-regulamentelor-cee-nr-1191-69-si-nr-1107-70-ale-consiliului?d=2019-06-10

