ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN
VALCEA
,

PROIECT

HOTARARE
privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licentei de traseu
in vederea transportului public de persoane
prin curse regulate speciale, in [udetul Valcea

Consiliul Judetean Valcea, lntrunit tn sedinta din data de
, la care
participa un nurnar de _
consilieri judeteni, din totalul de 33 ln functie:
Avand ln vedere Expunerea de motive a Presedlntelul Consiliului Judetean Valcea,
Inreqistrata sub nr.485 din 14 ianuarie 2008;
l.uand ln considerare Raportul de specialitate al Directiei Economice Tnregistrat sub
nr.486 din 14 ianuarie 2008;
In conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit."d", alin.(5) lit."c" , art.104 alin.(1)
lit.lie" , alin.(6) lit."d" din Legea adrninistratiei publice locale, nr.215/2001, republicata ~i cu
cele ale art.35 alin.(3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local
nr.92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor ~i Reformei Administrative,
nr.353/2007;
In temeiul art.97 din Legea adrninistratiei publice locale, nr.215/2001, republicata:

HOTARA$TE:

Art.1 Se aproba tarifele pentru eliberarea licentei de traseu tn vederea efectuarii
transportului public de persoane prin curse regulate speciale, tn judetul Valcea, prevazute
tn anexa care face parte inteqranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Tarifele prevazute la art.1 vor fi actualizate semestrial, prin hotarare a
Consiliului Judetean Valcea, tn functie de coeficientul de indexare (inflatie) publicat In
Buletinul statistic editat de Comisia Nationala pentru Statistica.
1

Art. 3 (1) Tariful pentru eliberarea licentei de traseu pentru 0 perioada mai mica
de un an se stabileste ca fractie tunara din tariful perceput pentru Tntregul an.
(2) Tariful pentru eliberarea licentei de traseu se calculeaza prin rotunjire la 1 leu tn
favoarea solicitantului Iicentei.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art. 45, alin (2), lit. c)
coroborate cu cele ale art. 98 din Legea administratiei publice locale, nr.215/2001,
republicata, cu un numsr de _ voiuti pentru, _ voturi tmoottive §i_ ebtineti.
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TARIFE
pentru eliberarea licentei de traseu in vederea
transportului public de persoane prin curse
regulate speciale, in judetul Valcea

Nr.
crt.
1

2

3

I

Operatiunea

Sumal
cuantum
120,00
lei

Eliberarea licentei de traseu pentru un serviciu de transport
public judetean de persoane prin curse regulate speciale 
pentru 0 cursa (tarif pentru 3 ani)
Eliberarea unui duplicat al licentei de traseu ocazionata de
110,00
pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate (Iei
lei
bucata)
inlocuirea licentei de traseu ocazionata de schimbarea 20%
din
tariful
pentru
I denumirii operatorului de transport sau a adresei sediului
eliberarea
social (leizbucata)
licente!
traseu
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CONSILIUL JUDETEAN
VALCEA
,
Nr. 485 din 14 ianuarie 2008
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru
eliberarea llcentel de traseu in vederea transportului public
de persoane prin curse regulate speciale, in [udetul Valcea

Potrivit cornpetentelor stabilite prin art. 16 alin. (1) din Legea nr. 92/2007 a
serviciilor de transport public local, consiliile judetene sunt obligate sa asigure, sa
organizeze, sa reglementeze, sa coordoneze si sa controleze presta rea serviciilor
de transport public desfasurat pe raza admlnistrativ-teritoriala a acestora.
in conformitate cu prevederile art. 17,
alin. (2) din aceeasi lege, tn
exercitarea atributiilor ce Ie revin, autoritatile adrninistratiei publice locale adopta
hotarari sau emit dispozitii, dupa caz.
Conform prevederilor art. 54 din Ordonanta de Urqenta a Guvernului nr.
109/2005, aprobata cu rnodificari ~i cornpletari prin Legea nr. 102/2006, cu
rnodiflcarile ulterioare, eliberarea ucentelor de traseu, precum ~i efectuarea
prestatiilor specifice se realizeaza de autoritatea cornpetenta.
Mentionarn ca, pana la intrarea tn vigoare a Legii nr. 92/2007 a serviciilor de
transport public local, licentele de traseu pentru transportul public de persoane prin
servicii regulate ~i regulate speciale ln trafic judetean se eliberau de catre aqentiile
teritoriale A.R.R ..
Prevederile art. 202 alin. (2) din Normele privind organizarea si efectuarea
transporturilor rutiere ~i a activitatilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul
ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1892/2006, modificat ~i
completat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.
2514/2006, precizeaza: tn cazul transportului rutier public de persoane prin servicii
regulate si regulate speciale tn trafic judetean, tariful perceput pentru eliberarea
licentei de traseu reprezinta suma tarifelor aferente curselor prevazute pentru
acest traseu.
Totodata, prevederile art. 31 alin. (2) din Normele de aplicare a Legii
serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrul
internelor ~i reformei administrative nr. 353/2007, precizeaza: autoritiltile
administratiei publice judetene, ln a carer raza administrativa se afla traseul
respectiv, elibereaza licenta de traseu pe baza careia operatorii de transport
efectueaza transportul public judetean de persoane prin curse regulate speciale.
Potrivit art. 35 alin. (3) din aceleasi norme, licenta de traseu se elibereaza
dupa prezentarea documentului de plata a tarifului de eliberare.
Potrivit prevederilor art. 7 lit. "c" din Ordinul nr. 272/2007 al presedintelui
Autoritatii Nationals de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilita1i
Publice pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea ~i
modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane,
stabilirea de tarife semnifica operatiunea de analiza ~i calculatie a tarifelor,
prin care autorltatlle administratiel publice locale implicate stabilesc, dupa
caz, structura ~i nivelurile tarifelor.
Mentionarn ca, la nivelul Consiliului Judetean Valcea nu exista aprobate
norme de consum, care sa poata fi aplicate Til structura pe elemente de cheltuieli
pentru stabilirea de tarife percepute pentru eliberarea licentei de traseu.
Pentru fundamentarea structurii pe elemente de cheltuieli, pentru stabilirea
tarifului perceput pentru eliberarea licentei de traseu sunt necesare norme de
consum ca de exemplu: cheltuieli materiaIe (energie electrica, consum cartus de

imprimare, service irnprirnanta, schimb refil imprirnanta), cheltuieli cu achizitionarea
documentului), cheltuieli cu munca vie (salarii, C.AS., fond soma], fondul national
unic de asiqurari sociale de sanatate, fondul de accidente ~i boli profesionale, cota
de contributie pentru concedii ~i indemnizatii de asiqurari socia Ie de sanatate, fond
de garantare a creantelor salariale), etc.
Catcutatia poate fi reahzata numai in urma unui experiment, in care putem
calcula in mod real timpul necesar functionarului public in realizarea operatiunilor
mentionate.
, in acest context legislativ, ~i a motivelor rnentionate mai sus, propunem
aplicarea acelorasi tarife percepute de Autoritatea Rutiera Romans - AR.R.,
aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructillor ~i turismului nr.
2156/2005 privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea
Rutiera Rornana - AR.R., modificat prin Ordinul ministrului transporturilor nr.
1309/2007.
Propunem aprobarea urmatoarelor tarife percepute pentru eliberarea
licentei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judetean de
persoane prin curse regulate speciale, Tn judetu' Valcea:
Nr.
crt.
1

2

3

Explicatie

Suma

120,00
Eliberarea licentei de traseu pentru un serviciu de transport
lei
public judetean de persoane prin curse regulate speciale 
pentru 0 cursa (tarif pentru 3 ani)
110,00
Eliberarea unui duplicat al licentei de traseu ocazionata de
lei
pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate (Iei
bucata)
din
Inlocuirea licentei de traseu ocazionata de schimbarea 20%
denumirii operatorului de transport sau a adresei sediului tariful initial
social (lei/bucata)

Propunerea de adoptare a proiectului de hotarare privind aprobarea tarifului
perceput pentru eliberarea licente! de traseu pentru efectuarea serviciul de
transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale, Tn judetul
Valcea este in conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. "a", alin. 5 lit. "a" pct.
13 si pct. 14, lit. .c", art. 104 alin. (2) lit. "e" din Legea administratiei publice locale
nr. 215/2001, republicata, conform carora presedintele consiliului judetean
lndeplineste atributil privind serviciile publice de interes judetean ~i consiliul
judetean indeplineste atributii privind organizarea ~i functionarea serviciilor publice
de interes judetean ~i asiqura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor
comunitare de utilitate publica de interes judetean.
Avand Tn vedere prevederile legale rnentionate mai sus, propunem analiza
Tn vederea adoptarii de catre Consiliul Judetean Valcea a proiectului de hotarare
privind aprobarea tarifului perceput pentru eliberarea licentei de traseu pentru
efectuarea serviciul de transport public judetean de persoane prin curse regulate
speciale, Tn [udetul Valcea.
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru
eliberarea llcentei de traseu in vederea transportului public
de persoane prin curse regulate speciale, in judetul Valcea

Prin proiectul de hotarare alaturat, se propune aprobarea tarifelor
pentru prestatiile specifice efectuate de Consiliul Judetean Valcea tn
activitatea de eliberare a licentelor de traseu pentru serviciul de transport
public judetean de persoane prin curse regulate speciale, tn judetul Valcea.
Transportul public judetean de persoane prin curse regulate speciale,
ln judetul Valcea, se efectueaza de operatorii de transport rutier In baza
licentei de traseu eliberate de Consiliul Judetean Valcea, prin dispozitie a
Presedintelui Consiliului Judetean Valcea.
Este considerat transport public judetean de persoane prin curse
regulate speciale, transportul public efectuat tur-retur, pe rute si cu programe
de transport prestabilite de catre beneficiarul serviciului de transport sau de
catre cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau grupuri
de persoane, ~i anume: transportul copiilor, elevilor si studentilor la si de la
institutiile de tnvatarnant, transportul salariatilor la si de la institutiile la care
sunt anqajati sau pentru transportul artqajatilor unui operator economic la ~i
de la locul de rnunca.
in vederea obtinerf licentei de traseu pentru serviciul de transport
public judetean de persoane prin curse regulate speciale, In judetul Valcea,
operatorul de transport va depune la Consiliul Judetean Valcea, un dosar care
va cuprinde: cererea; lista vehiculelor cu care se efectueaza traseul ~i
capacitatea de transport a acestora; copiile conforme ale licente: de transport,
tntr-un numar egal cu cel al vehiculelor prezentate In lista; graficul de
circulatie propus, care trebuie sa fie tn concordanta cu programul de
inceperelTncheiere a activitatilor, respectiv cu programul de intrare/iesire din
schimb, vizat de beneficiarul transportului sau de cel care a solicitat
transportul; graficul de circulatie va cuprinde sensurile tn care se transports
persoanele pentru Tnceperea activitattlor/intrarea ln schimb, respectiv
transportul acestora
la Tncheierea activitatilor/iesirea din schimb;
contractul/contractele
TncheiatITncheiate
cu
beneficiarul/beneficiarii
transportului, din care sa rezulte programul de TnceperelTncheiere a
activitatilor, respectiv programul de intrare/iesire din schimb; tabelul cu
persoanele transportate, anexa la contractul de transport, vizat de beneficiar.
Pentru prestatiile efectuate de Consiliul Judetean Valcea, prin
Compartimentul Servicii de Transport Public Judetean, tn activitatea de
elberare a licentelor de traseu pentru serviciul de transport public judetean de

persoane prin curse regulate speciale se percep tarife, aprobate de Consiliul
Judetean Valcea.
Propunem aplicarea acelorasi tarife percepute de Autoritatea Rutiera
Rornana - A.R.R., aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor,
constructiilor ~i turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestatiile
specifice realizate de Autoritatea Rutiera Rornana - A.R.R., cu modificarile ~i
completarile ulterioare.
Sumele datorate pentru operatiunile ocazionate de dobandirea
licentelor de traseu se achita de catre operatorii de transport interesati in
conturile deschise la Trezoreria Municipiului Rm. Valcea sau la caseria
Consiliului Judetean Valcea.
Modificarea tarifelor se face trimestrial in functie de coeficientul de
indexare (inflatie) publicat in Buletinul statistic editat de Comisia Nationala
pentru Statistica, de prevederile legislative in vigoare ~i se aproba de catre
Consiliul Judetean Valcea prin hotarare.
Tariful pentru 0 prestatie specfica aferent eliberarii unui document
pentru 0 perioada mai mica de un an se stabileste ca fractie lunata din tariful
perceput pentru intregul an.
Tariful pentru 0 prestatie specifica se calculeaza prin rotunjire la 1 RON
in favoarea solicitantului prestatiei.
Propunerea este in conformitate cu prevederile urrnatoarelor acte
normative:
- Legea nr. 92/2007 a servicilor de transport public local;
- Ordinul nr. 353/2007 al ministrului internelor ~i reformei administrative
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public
local nr. 92/2007
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind
transporturile rutiere, aprobata cu modificari si cornpletari prin Legea nr.
102/2006, cu rnodificarile ulterioare;
- Ordinul 1892/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea ~i
efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, cu
rnodificarile ~i completarile ulterioares
- Legii nr. 215/2001 a adrninistratiei publice locale, republicata, ~i a
altor reqlementari in domeniu.
De asemenea, prezentul proiect de hotarare a fost intocmit cu
respectarea dispozitiilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
adrnlnistratia publica.
Prin proiectul de hotarare alaturat se propune adoptarea notararu in
forma prezentata.
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COMPARTIMENT SERVICII
DE TRANSPORT PUBLIC JUDETEAN,
•
Consilier,
Raluca Tranescu

