PROIECT

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDETEAN
VÂLCEA
,

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse În
Programul de transport public judeţean de persoane

Consiliul Judeţean Vâlcea, Întrunit În şedinţa din data de
, la care
un număr de _
consilieri judeţeni, din totalul de 33 În funcţie ;
Având În vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea,
Înregistrată la nr.1538 din 15 aprilie 2008;
Luând În considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţie Locală şi al
Directiei Economice, Înregistrat la nr.1539 din 15 aprilie 2008 ;
, În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit."d" şi alin .(5) lit."a" pct.14 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 , republicată, coroborate cu cele ale art.19 din
Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin
Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative, nr.353/2007;
În temeiul art.97 din Legea administraţie i publice locale , nr.215/2001 , republ icată ;
participă

HOT Ă R Ă Ş T E:

Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei paritare pentru
atribuirea traseelor cuprinse În Programul de transport public judeţean de persoane, prevăzut
În anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul Judeţului Vâlcea , prin Compartimentul Cancelarie , va comunica
prezenta hotărâre D irecţiei Administraţie Locală, Direcţiei Economice ş i Compartimentului
Informatizarea Administraţiei Publice Locale , În vederea aducerii la Îndeplinire a prevederilor
ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi În Monitorul
Oficial al Judeţului Vâlcea.
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea
publice locale , nr.215/2001 , cu modificările şi completările ulterioare, cu un
număr de _ voturi pentru, _ voturi Împotrivă şi _ abţineri.
administraţiei

P R E ŞED I N T E,
Dumitru

BUŞE

'=====~ ~

AVIZAT
DIRECTOR

( I

Râmnicu Vâlcea,
Nr._ _ din
D.E.l1 ex.

2008

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

Anexă

la

Hotărârea

Consiliului
Nr:__din

Judeţean

Vâlcea

2008

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCTIONARE A COMISIEI PARITARE PENTRU
ATRIBUIREA TRASEELOR CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE TRANSPORT
PUBLIC JUDEŢEAN DE PERSOANE

CAPITOLUL 1. DISPOZIŢII GENERALE
Art.1 Prezentul Regulament stabileşte cadrul de organizare şi funcţionare a
Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse În Programul de transport public
judeţean de persoane .
Art.2 Comisia paritară Îşi desfăşoară activitatea la sediul Consiliului Judeţean
Vâlcea situat În municipiul Râmnicu Vâlcea , str.General Praporgescu nr.1-T, judeţul
Vâlcea.

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA COMISIEI
Art.3 Comisia paritară se constituie În vederea atribuirii traseelor cuprinse În

Programul de transport public

judeţean

de persoane, În

următoarea componenţă :

a) 4 reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Vâlcea ;
b) 2 reprezentanţi ai Autorităţii Rutiere Române - A.R .R. - Agenţia Vâlcea.
(2) Comisia paritară se constituie prin hotărâre a Consiliului Judeţean Vâlcea .
(3) Secretariatul Comisie i paritare se asigură de Compartimentul Servicii de

Transport Public
Vâlcea .

Judeţean

din cadrul aparatului de specialitate al Cons iliului

Judeţean

(4) Activităţile principale ale secretariatului Comisiei paritare , prevăzut la alin.(3),

sunt:
a) pregăteşte documentele necesare convocării şedinţelor Comisiei paritare;
b) Întocmeşte proiectul ordinii de zi a şedinţe i şi a listei invitaţiilor;
c) Întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor Comisiei paritare ;
d) redactează hotărârile Comisiei paritare, le prezintă spre semnare şi le comunică celor
interesaţi,

În termen de 3 zile de la data la care a avut loc

şedinţa;

şi distribuie corespondenţa destinată Comisiei paritare, cu excepţia
la licitaţia electronică organizată de Agenţiei pentru Serviciile Societăţii
Informaţionale - AS.S.1. - SEAT;
f) întocmeşte lista traseelor care au fost atribuite în cadrul fiecărei şedinţe a Comisiei
paritară şi urmăreşte publicare acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi
prin afişare la sediul acestuia, comunicând în scris, Autorităţii Rutiere Române - AR. R. 
Agenţia Vâlcea, data afişării;
g) întocmeşte lista traseelor rămase nesolicitate sau neatribuite de către Comisie paritară
şi urmăreşte publicare acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi prin
afişare la sediul acestuia, cu 20 de zile înainte de data următoarei şedinţe de atribuire;
h) întocmeşte lista traseelor la care a renunţat un operator de transport rutier sau căruia i
s-a retras licenţa de traseu definitiv şi urmăreşte publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judeţean Vâlcea, precum şi prin afişare la sediul acestuia, cu 15 de zile înainte de data
următoarei şedinţe de atribuire.
i) asigură, prin persoana de contact, comunicarea listelor prevăzute la lit.g) şi lit.h)
Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale - AS .S.1. - SEAT.

e)

primeşte

contestaţiilor

ArtA (1) Comisia paritară se întruneşte în şedinţe ordinare , trimestrial, la
propunerea oricărui membru al acesteia.
(2) Comisia paritară se întruneşte în şedinţe extraordinare, la propunerea unei
treimi din membrii acesteia .
(3) 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 public, În vederea

atribuirii noilor programe de transport judeţene;
b) cu 30 de zile Înainte de expirarea valabilităţii programului de transport public judeţean ,
În vederea atribuirii traseelor rămase nesolicitate sau neatribuite la şedinţele de atribuire
prevăzute la lit."a";
c) pentru un traseu cuprins În programul de transport public 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 Vâlcea;
d) pentru un traseu nou-introdus În programul de transport public judeţean, cursele se vor
atribui În cadrul unor şedinţe de atribuire organizate cu 60 de zile Înainte de Împlinirea
unui an, respectiv 2 ani, de la data intrării în vigoare a programului de transport judeţean.
Art.5 Convocarea În şedinţă a membrilor Comisiei paritară, se face prin
Compartimentul de Servicii de Transporturi Publice Judeţene, cu trei zile Înainte de ţinerea
acesteia.

CAPITOLUL III.

ATRIBUŢIILE

Art.6 (1) Comisia

COMISIEI

paritară Îndeplineşte următoarele atribuţii :

a) atribuie traseele operatorilor de transport rutier;
b) solicită, În conformitate cu prevederile art.14 şi art.15, informaţii de la Autoritatea
Rutieră Română - AR. R. - Agenţia Vâlcea, În
pentru atribuirea anumitor trasee.
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legătură

cu operatorii de transport rutier,

(2) Comisia paritară atribuie traseele operatorilor de transport rutier prin hotărâre,
de către toţi membrii acesteia.
(3) Modelul hotărârii Comisiei paritară este prevăzut În Anexa care face parte
integrantă din prezentul regulament.
Art.7 Hotărârile de atribu ire se inreqistrez ă Într-un registru special aflat la
Compartimentul Servicii de Transporturi Publice Judeţene , care va asigura comunicarea
acestora Autorităţii Rutiere Române - AR.R. - Agenţia Vâlcea , pentru emiterea licenţei.
semnată

CAPITOLUL IV. ELIBERAREA LICENŢELOR PENTRU TRASEELE ATRIBUITE
Art.a (1) Licenţele de traseu pentru traseele atribuite , prin hotărâre , de către
Comisia paritară, se eliberează , de Autoritatea Rutieră Română - AR.R. - Agenţia
Vâlcea .
(2) Licenţele de traseu se eliberează operatorilor de transport rutier În numărul
solicitat de aceştia, dar cel puţin În număr egal cu numărul de autovehicule active necesar
pentru efectuarea traseului respectiv.
(3) Modelul licenţei de traseu este prevăzut În Anexa nr.a la Normele privind
organizarea ş i efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora , aprobate
prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismulu i nr.1.892/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.
(4) Modelul Caietului de sarcini aferent licenţei de traseu este prevăzut În Anexa
nr.3 la Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 ,
aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative, nr.353/2007 .
Art.9 În cazul În care operatorul de transport rutier , căruia i s-a atrinuit un traseu, nu
se prezintă la Autoritatea Rutieră Română - AR.R. - Agenţia Vâlcea, În termen de 5 zile
lucrătoare de la data comunicării hotărârii Comisiei paritare, pentru a formula o cerere În
vederea eliberării licenţei de traseu , traseul va fi disponibil şi se va proceda la atribuirea lui
În următoarea şedinţă.
Art.10 (1) Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă de 3 ani, fără a depăşi
valabilitatea programului de transport public judeţean.
(2) Licenţa de traseu este nominală şi nu este transmisibilă.
(3) Licenţa de traseu se eliberează În condiţiile În care , copia conformă cu licenţa
de transport rutier public aferentă autovehiculului cu care a câştigat traseul operatorul de
transport rutier , este valabilă , atât În momentul eliberării cererii, cât şi În momentul ridicării
licenţei de traseu .
(4) Licenţa de traseu se eliberează , după prezentarea de către operatorul de
transport rutier, a documentului de plată a tarifului de eliberare , În cel mult 15 zile de la
data solicitării prevăzute la art.9.
(5) Prevederile art.9 se aplică şi În s ituaţia neprezentării, de către operatorul de
transport rutier, a documentelor de plată prevăzute la alin.(4) .

CAPITOLUL V. RETRAGEREA LICENŢELOR PENTRU TRASEELE ATRIBUITE
Art.11 (1) Retragerea licenţei de traseu se face, de către Autoritatea Rutieră
- AR.R. - Agenţia Vâlcea, În următoarele cazuri :

Română

a) când nu mai sunt Îndeplinite

condiţiile

care au stat la baza
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eliberării

acesteia;

b) În cazul săvârşirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave, după cum
urmează :

de traseu a fost obţinută prin furnizarea unor documente care
conţineau informaţii eronate;
2) când operatorul de transport rutier, deţinător al licenţei de traseu, a Încred inţat
spre efectuare altui operator de transport rutier curse prevăzute În graficul de circulaţie
aferent licenţei de traseu;
1) când

licenţa

e) În cazul săvârşirii de
cum urmează:

către

operatorul de transport rutier a unor abateri repetate ,

după

1) când operatorul de transport rutier a efectuat mai puţin de 95% din totalul
curselor prevăzute în graficul de c irculaţ ie al l icenţei de traseu a se efectua într-o lună
calendaristică;

2) când operatorul de transport rutier a înlocuit de mai mult de 3 ori unul dintre

vehicule, fără a notifica acest aspect Consiliului Judeţean Vălcea şi fără a respecta
capacitatea şi punctajul atribuit autovehicolului înlocuit pentru care operatorul de transport
rutier a obţinut licenţa;
d) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier;
e) la retragerea licenţei de transport.
(2) În cazurile prevăzute la alin.(1) lit."a", lit."b" şi lit."e", retragerea licenţei de
traseu se face în baza solicitării motivate a Compartimentului Servicii de Transporturi
Publice Judeţene din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea .
Art.12 (1) Operatorul de transport rutier este obligat să efectueze serviciul de
transport pe o perioadă de, încă, 60 de zile de la data înşt iinţări i retrager ii licenţei de
traseu , de către Autoritatea Rutieră Română - AR.R. - Agenţia Vâlcea .
(2) După retragerea licenţei de traseu , traseul respectiv va fi atribuit În cadrul
următoarei şedinţe de atribuire .

CAPITOLUL VI. DISPOZITII FINALE
Art.13 (1) Renunţarea la licenţa de traseu se poate face la cererea expresă a

operatorului de transport rutier, care va fi depusă la Autoritatea Rutieră Română - AR. R.
- Agenţia Vâlcea , precum şi la Consiliul Judeţean Vâlcea, cu 60 de zile Înainte de data
încetării efectuării traseului.
(2) După expirarea perioadei prevăzute la alin.(1), operatorul de transport rutier va
depune licenţa de traseu la Autoritatea Rut ieră Română - AR.R. - Agenţia Vâlcea.
Art.14 Operatorul de transport rutier care a renunţat la licenţa de traseu atribuită
pentru un traseu, nu va mai putea participa la următoarele şedinţe ale Comisiei pentru
atribuirea traseului respectiv, pe perioada de valabilitate a programulu i de transport.
Art.15 Operatorul de transport rutier căruia Autoritatea Rutieră Română - AR. R. 
Agenţia Vâlcea i-a retras licenţa de traseu atribuită pentru un traseu , nu va mai putea '
participa la următoarele şedinţe de atribuire a traseului respectiv , pe perioada de
valabilitate a programului de transport în vigoare .
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Art.16 (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenţelor de traseu atribuite se
de către operatorul de transport rutier Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. 
Agenţia Vâlcea , În termen de 15 zile de la data constatării , acestea tnlocuindu-se cu un
document nou, cu plata tarifelor aferente .
(2) Pierderea sau sustragerea licenţelor de traseu atribuite se publică În Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a.
Art.17 Operatorii de transport rutier trebuie să respecte obl igaţiile prevăzute În
Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate şi În Caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate , aprobat , prin hotărâre , de către Consiliul Judeţean Vâlcea .
Art.18 Regulamentul Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse În
Programul de transport public judeţean de persoane de poate fi modificat şi completat prin
hotărâre a Consiliului Judeţean Vâlcea .
Art.19 Prezentul Regulament se va afişa la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea , pe
site-ul acestuia , şi se va publica În Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea .
comun ică

Red.:D.E.l1 ex.
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CONSILIUL JUDETEAN VÂLCEA
Nr.1538 din 15 aprilie 2008
1

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse În Programul de transport
public judeţean de persoane

Potrivit dispoziţiilor Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative
nr.353/2007, privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public
local nr. 92/2007, s-a stabilit cadrul de organizare şi funcţionare al Comisiei paritare pentru
atribuirea traseelor cuprinse În Programul de transport public judeţean de persoane .
Comisia paritară pentru atribuirea traseelor cuprinse În Programul de transport public
judeţean de persoane funcţionează În cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, În conformitate cu
dispoziţiile art.19 alin.(5) din actul normativ precizat.
Componenţa Comisiei paritare, potrivit art.19 alin.(3) din ordin este constituită din 4
reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Vâlcea şi 2 reprezentanţi ai Autorităţii Rutiere Române 
AR.R. - Agentia Vâlcea.
În acest' sens, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.13 din 31 ianuarie 2008 a
fost constituită Comisia paritară pentru atribuirea traseelor cuprinse În Programul de transport
public judetean de persoane.
În conformitate cu dispoziţiile din ordin precizate , Comisia paritară atribuie traseele
cuprinse În programul de transport public judeţean, operatorilor de trasport rutier, pe baza
baza rezultatelor şedinţei de atribuire electronică prin sistemul naţional.
Secretariatul Comisiei paritare este asigurat prin intermediul Compartimentului Servicii
de Transport Public Judeţean, structură Înfiinţată În cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea cu
atribuţii În domeniul transporturilor de persoane, privind evaluarea fluxurilor de transport,
determinarea cerinţelor şi stabilirea traseelor principale şi secundare şi a programelor de
transport public de persoane prin curse regulate.
De asemenea, Compartimentul Servicii de Transport Public Judeţean asigură
întocmirea listei traseelor cuprinse În programul de transport public judeţean de persoane
care au fost atribuite În cadrul fiecărei şedinţe de Comisia Paritară, precum şi a celei
referitoare la traseele neatribuite, care vor fi făcute publice pe site-ul Consiliului Judeţean
Vâlcea şi la sediul acestei instituţii şi communicate Autorităţii Rutiere Române - AR.R. 
Agenţia Vâlcea.
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Programul de transport judeţean de persoane se Întocmeşte şi se aprobă de către
Consiliul Judeţean Vâlcea pentru o perioadă de 3 ani şi se corelează cu programele de
transP'?rt interjudeţean, internaţ ional sau feroviar, după caz .
In conformitate cu dispoziţiile art .19 alin.(1) şi art.24 din Ordinul Ministrului Internelor şi
Reformei Administrative nr.353/2007, În şedinţa de atribuire, prin hotărâre , Comisia paritară
atribuie traseele cuprinse În cadrul programului de transport public judeţean , operatorilor de
transport rutier, pe care , ulterior, o comunică prin intermediul Compartimentului Servicii de
Transport Public Judeţean, Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. - Agenţia Vâlcea, În vederea
eliberării licenţei de transport.
Potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea, secţiunea Proiecte de hotărâre
supuse dezbaterii publice, la numărul curent 26 a fost afişat Anunţul nr. 3012/07 .03.2008 prin
care se supunea dezbaterii publice Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare a Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse În
Programul de transport public judeţean de persoane şi se solicita persoanelor interesate să
facă propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acest proiect de hotărâre.
În acest context, Autoritatea Rutieră Română - Agenţia Vâlcea a propus prin adresa
3718/20.03.2008 modificarea art. 6, alin. (2) din regulament, deoarece În conformitate cu
Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, comisia paritară atribuie traseele
operatorilor de transport rutier prin hotărâre În baza rezultatelor şedinţei de atribuire
electronică.

Propunerea este Întemeiată , Întrucât la art. 19 alin (2) din Normele de aplicare a Legii
serviciilor de transport public local aplicare , aprobate prin Ordinul Ministerului Internelor şi
Reformei Administrative nr. 353/2007, nu se precizează care este modalitatea de vot a
membrilor comisiei paritare , motiv pentru care apreciem că legiuitorul a dorit ca hotărârea să
fie adoptată prin consens de către membrii acestei comisii.
Ca urmare, art. 6 alin (2) va avea următorul cuprins: "Comisia paritară atribuie traseele
operatorilor de transport rutier prin hotărâre , semnată de către toţi membrii acesteia."
Faţă
funcţionare

de cele arătate , propunem aprobarea Regulamantului de organ izare şi
al Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse În Programul de transport
public judeţean de persoane.

PRE

D.E./1 ex.

ŞED

I N T E,

CONSILIUL JUDETEAN VÂLCEA
DIRECTIA
, ADMINISTRATIE
, LOCALĂ
DIRECTIA
ECONOMICA
,
Nr.1539 din 15 aprilie 2008
~

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse În Programul de transport
public judeţean de persoane

Prin proiectul de hotărâre alăturat, se propune aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse În Programul
de transport public judetean de persoane .
În conformitate cu prevederile art.37 alin.(1) din Legea serviciilor de transport public
local, nr.92/2007, În cazul transportului public judeţean de persoane realizat pentru curse
regulate, licenţa de traseu se atribuie pe baza hotărârii comisiei paritare formată din
reprezentanţii consiliului judeţean şi reprezentanţii agenţiei A.R.R. din judeţul respectiv şi se
emite de agenţia A.R.R.
Potrivit dispoziţiilor Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative
nr.353/2007 , privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public
local nr. 92/2007, s-a stabilit cadrul de organizare şi funcţionare al Comisiei paritare .
Având În vedere prevederile actului normativ menţionat, Comisia paritară funcţionează
În cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, fiind constituită din 4 reprezentanţi ai Consiliului
Judeţean Vâlcea şi 2 reprezentanţi ai Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. - Agenţia Vâlcea În
scopul atribuirii traseelor cuprinse În Programul de transport public judeţean de persoane,
operatorilor de transport rutier În fucţie de opţiunile acestora.
Atribuirea traseelor operatorilor de transport rutier se face ptin hotărâre de către
Comisia paritară, hotărâre care se comunică Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. - Agenţia
Vâlcea , În vederea eliberării licenţe i de transport.
Secretariatul Comisiei paritare este asigurat de Compartimentul Servicii de Transport
î n f l i n ta t ă În cadrul Consiliului Judetean
Vâlcea cu atributii
Public Judetean,
' structură
J
,
, În
domeniul transporturilor de persoane, privind evaluarea fluxurilor de transport, determinarea
cerinţelor şi stabilirea traseelor principale şi secundare şi a programelor de transport public de
persoane prin curse regulate.
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În acest sens, propunerea de adoptare a proiectului de hotărâre alăturat , este În
conformitate cu prevederile art.37 alin.(1) din Legea serviciilor de transport public local,
nr.92/2007 şi Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.353/2007 , privind
aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007.
De asemenea, este conformă şi cu Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.13 din 31
ianuarie 2008 prin care a fost constituită Comisia paritară pentru atribuirea traseelor cuprinse
În Programul de transport public judeţean de persoane.
Având În vedere conformitatea proiectului de hotărâre cu dispoziţiile legale precizate,
propunem adoptarea acestuia În forma prezentată.
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