ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate, valabil în perioada 01.01.2014 - 30.06.2019
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere expunerea de motive nr.4523/27.03.2018 la proiectul de hotărâre inițiat
de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Bobora Mircea Flaviu;
Văzând :
- Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.219/2015, privind actualizarea
Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil în perioada
01.01.2014 - 30.06.2019;
În conformitate cu prevederile:
- art.17 alin.1 lit.c, ale art.18 alin.1 lit.d din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007
cu modificările şi completările ulterioare;
- art.4 lit. e și art.17 lit. c, d, e, f 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, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală,
republicată;
În baza prevederilor art.91 alin.1 lit.f, art.97 alin.1 și ale art.115 alin.1 lit.c din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate valabil în perioada 01.01.2014 - 30.06.2019, conform anexei nr.1, care face parte
integrantă din prezenta.
Art.2. Se aprobă modificarea anexei la Caietul de sarcini al serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din
prezenta.
Art.3. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul Autoritate Judeţeană de
Transport şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală,
relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.
Art.4. Prezenta poate fi contestată în termenul și condițiile Legii nr.554/2004 a
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora
Deva, la ______________2018

A V I Z A T:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Sorin Ștefoni

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
Nr. 4523/27.03.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
În aplicarea prevederilor art.16 alin.(1) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de
transport public local, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile județene sunt obligate să
asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciilor de
transport public pe raza administrativ-teritorială a acestora.
În conformitate cu dispoziţiile art.4, lit.e 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 cu modificările şi completările ulterioare, consiliile judeţene pot să
actualizeze periodic traseele şi programele de transport cuprinse în caietul de sarcini al serviciului
de transport public local de persoane, prin modificarea acestora în funcţie de cerinţele de
deplasare ale populaţiei.
Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate a fost
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.229/2012, modificată şi completată
prin Hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara nr.154/2013 şi nr.177/2013.
Prin Hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara nr.103/2014 şi nr. 219/2015,
programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate a fost actualizat.
De la ultima actualizare, pe parcursul derulării activităţii de transport public
județean de persoane prin curse regulate, s-au constatat modificări ale fluxurilor de călători pe
traseele existente, unele trasee necesită modificarea graficelor de circulaţie respectiv modificarea
orelor de plecare/sosire în/din curse, reducerea numărului de curse, modificarea/
reducerea/suplimentarea zilelor de circulaţie, introducere/eliminare staţii, astfel încât programul
de transport public judeţean de persoane să corespundă nevoilor actuale de deplasare ale
publicului călător.
În sensul celor expuse, unii operatori de transport deținători ai licențelor de traseu
atribuite și primării au depus solicitări în vederea actualizării programului de transport public
judeţean de persoane. Deasemenea, în vederea actualizării programului de transport public
judeţean de persoane, Serviciul Autoritate Județeană de Transport a transmis solicitări primăriilor
localităților județului pentru propunerile/consultările acestora.
Faţă de cele invocate anterior, propunem Consiliului Judeţean Hunedoara spre
dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre alăturat, astfel cum a fost el redactat.

PREŞEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SERVICIUL AUTORITATE JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT
Nr.4588/27.03.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
În conformitate cu prevederile art.16 alin.1 din Legea serviciilor de transport public
local nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile județene sunt obligate să
asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciilor de
transport public pe raza administrativ-teritorială a acestora .
Conform legislaţiei în vigoare, autoritatea administraţiei publice judeţene are dreptul
de a actualiza Programul judeţean de transport public de persoane prin servicii regulate în
conformitate cu cerinţele de transport actuale.
De la ultima actualizare, pe parcursul derulării activităţii de transport public
județean de persoane prin curse regulate, operatorii de transport au constatat modificări ale
fluxurilor de călători pe traseele existente, unele trasee necesită modificarea graficelor de
circulaţie respectiv modificarea orelor de plecare/sosire în/din curse, reducerea numărului de
curse, modificarea/reducerea/suplimentarea zilelor de circulaţie, introducere/eliminare staţii.
În sensul celor expuse, unii operatori de transport deținători ai licențelor de traseu
atribuite și primării au depus solicitări în vederea actualizării programului de transport public
judeţean de persoane, astfel încât programul de transport public judeţean de persoane să
corespundă nevoilor actuale de deplasare ale publicului călător.
Deasemenea, în vederea actualizării programului de transport public judeţean de persoane,
Serviciul Autoritate Județeană de Transport a transmis solicitări primăriilor localităților județului
pentru propunerile/consultările acestora.
Pentru a asigura un sistem de transport în comun optimizat este necesară
actualizarea și adaptarea la noile realități a programului de transport public judeţean de
persoane, ținându-se seama de necesitățile utilizatorilor precum și menținerea și asigurarea unei
stabilități a programului judeţean de transport existent, condiție principală pentru executarea în
siguranță, ritmicitate și confort a acestui serviciu de utilitate publică.
Din analiza acestora, principalele elemente care stau la baza actualizării
programului de transport public judeţean de persoane sunt următoarele:
1. Modificarea graficelor de circulație/ore de circulație pe traseele nr. 07: Brad – Gura Barza –
Dupăpiatră ; nr.10: Brad – Sătuț - Șesuri ; nr.12: Brad – Crișcior – Zdrapți ; nr.14: Brad – Gura
Barza - Curechiu ; nr.15: Brad – Crișan – Dumbrava ; nr.16: Brad – Tomești ; nr.17: Brad – Vața
de Jos ; nr.44: Deva – Simeria – Hărău ; nr.45: Simeria – Boiu ; nr.53: Orăștie – Pișchinți –
Romoșel ; nr.57: Deva– Roșcani ; nr.60: Deva – Visca ; nr.65: Deva – Tîrnava ; nr.87: Hațeg –
Cârnești - Peștenița; nr.91: Hațeg – Uric ; nr.93: Petroșani – Hațeg – Deva.
2. Reducerea numărului de curse de pe traseele nr. 05: Brad – Rișculița – Obârșa ; nr. 09: Brad
– Gura Barza – Grosuri ; nr.10: Brad – Sătuț - Șesuri ; nr.11: Brad – Bucureșci – Merișor ; nr.13:
Brad – Crișcior ; nr.14: Brad – Gura Barza - Curechiu ; nr.15: Brad – Crișan – Dumbrava ; nr.22:
Deva – Boholt – Toplița ; nr.23: Deva – Bârcea Mare; nr.25: Deva – Simeria ; nr.27: Deva –

Hațeg – Zeicani ; nr.65: Deva – Tîrnava ; nr.88: Hațeg – Paroș - Cârnic ; nr.93: Petroșani –
Hațeg – Deva.
3. Reducere/Modificare zile de circulație pe traseele nr. 06: Brad – Bulzești ; nr.07: Brad – Gura
Barza – Dupăpiatră ; nr.12: Brad – Crișcior – Zdrapți ; nr.21: Deva – Hărău - Banpotoc ; nr.24,25:
Deva – Simeria ; nr.35: Hunedoara – Nandru ; nr.43: Deva – Simeria – Almașu Mic ; nr.45:
Simeria – Boiu ; nr.65: Deva – Tîrnava ; nr.96: Lupeni – Buta .
4. Suplimentare zile de circulație pe traseul nr.60: Deva – Visca ; nr.93: Petroșani – Hațeg –
Deva.
5. Introducerea stațiilor Ponor, Federi, Șerel pe traseul nr.91: Hațeg – Uric.
Introducerea stațiilor Brănișca, Bretea Mureșană și eliminarea stațiilor Mintia, Vețel, Leșnic,
Săcămaș pe traseul nr.60: Deva – Visca (traseu neatribuit).
Toate solicitările/propunerile înregistrate au fost analizate de către Serviciul de
specialitate - Autoritate Judeţeană de Transport, având în vedere legislaţia în vigoare, potrivit
prevederilor art.17 alin.(1), lit.c) şi art.18 alin.(1), lit.d) din Legea nr.92/2007 privind serviciile de
transport public local cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art.4 lit.e) şi art.17 lit.
c, d, e, f din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate
prin Ordinul MIRA nr. 353/2007 cu modificările şi completările ulterioare, iar concluziile rezultate
au fost cuprinse în proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate.
Faţă de cele de mai sus şi de considerentele legale expuse, propunem inițierea
unui proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2014 - 30.06.2019 și supunerea lui spre
dezbaterea și aprobarea Consiliului Județean.

DIRECTOR EXECUTIV DAPL,
Prodan Adina

ŞEF SERVICIU,
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