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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea „Modific rii programului de transport pentru re eaua de trasee jude ene

prin reducerea num rului de curse pe perioada 2008-2013”

 Având în vedere prevederile art. 4 litera c) din Ordinul nr. 353/2007, pentru
aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, referatul
Direc iei Tehnice i Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure   i avizul
favorabil al comisiei de amenajarea teritoriului i urbanism;

În baza art. 91 alin. (1)  lit. f) i art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administra iei
publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure , adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. Se aprob  „Modificarea programul de transport pentru re eaua de trasee jude ene prin
reducerea num rului de curse pe perioada  2008-2013”, conform anexei care face parte integrant
din prezenta hot râre.

Art. 2.  Prezenta hot râre se va publica în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei Juridic i Administra ie Public ;
- Direc iei Tehnice;
- Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii.

Prezenta hotarâre a fost adoptat  cu 29 voturi „pentru” i o ab inere în edin a ordinar  a
Consiliului jude ean Maramure  din 22 martie 2011. Au fost prezenti 30 consilieri jude eni (total
consilieri jude eni – 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 22 martie  2011
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RAPORT DE INFORMARE PRIVIND MODIFIC RILE EFECTUATE PROGRAMULUI
DE TRANSPORT PRIN CURSE REGULATE ÎN ANUL 2010

Pe parcursul anului 2010 operatorii de transport de in tori de licen e de traseu au solicitat
modific ri ale programului de transport pentru transportul public de persoane prin curse regulate
constând în: reducerea num rului de curse, reducerea capacit ii de transport, modificarea graficelor
de circula ie, suplimentarea num rului de curse, introducerea de sta ii i modificarea unui cap t de
traseu prin prelungirea acestuia.

Toate modific rile efectuate în anul 2010 s-au f cut la solicit rile prim riilor sau
operatorilor de transport cu viza prim riilor, neavând la baz  studii de trafic de c tori.

Programul de transport 2008-2011, aprobat de c tre Consiliul Jude ean Maramure  în luna
martie 2008, î i men ine valabilitatea pân  la data de 30 aprilie 2013,           conform art.II, alin.(1),
din Ordonan a nr.27/2010 pentru modificarea i completarea OUG nr.109/2005 privind
transporturile rutiere.
 La solicitarea expres  a Ministerului Administra iei i Internelor, Compartimentul de
transport i autorizare a f cut propuneri pentru îmbun irea activit ii de transport jude ean de
persoane.

Operatorii de transport care au solicitat modific ri ale programului de transport în anul 2010
sunt: SC Ruta 66 SRL pe traseul Baia Mare-Vi eu de Sus, cod traseu 003, o curs  suplimentar ; SC
Dracard Com Serv SRL pe traseul Baia Mare-Bor a Complex, cod traseu 002, o curs  suplimentar ;
SC Ro Bus Euro SRL pe traseul Baia Mare-Poienile de sub Munte, cod traseu 112, dou  curse
suplimentare; SC Apotrans SRL pe traseul Sighetu Marma iei-S li te(gar ), cod traseu 061,
modificare orar ; SC Apotrans SRL pe traseul Sighetu Marma iei-S cel, cod traseu 057,o curs
suplimentar i o modificare orar ; SC Lourdes Trans SRL, pe traseul Baia Mare-Ungura , cod
traseu 086, o curs  suplimentar , o modificare orar i introducerea unei sta ii; SC Tur C tori, pe
traseul Sighetu Marma iei-Strâmtura, cod traseu 062, o curs  suplimentar ; SC Mure an Ben Trans,
pe traseul Baia Mare-Trestia, cod traseu 024, modificare orar i o curs  suplimentar ; SC Ro Bus
Euro SRL, pe traseul Breb-Sighetu Marma iei, cod traseu 083, reducerea a dou  curse.

Totodat  au fost solicitate reduceri ale capacit ilor de transport de la 23 de locuri la 10
locuri pe urm toarele trasee: Baia Mare-Poienile de sub Munte, cod traseu 112, Baia Mare-Sighetu
Marma iei, cod traseu 009, Sighetu Marma iei-Vi eu de Sus, cod traseu 051, Sighetu Marma iei-
Strâmtura, cod traseu 062, Sighetu Marma iei-Poienile Izei, cod traseu 058.

Operatorului SC Tur C tori Srl i-a fost refuzat  cererea privind modificarea cap tului de
traseu, pe ruta Sighetu Marma iei-Strâmtura, prin prelungire pân  în Poienile Izei, cod traseu 062,
deoarece înc lca prevederile art.17, alin.a), din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport
public local nr.92/2007, aprobat prin Ordinul nr.353/2007, suprapunându-se peste un traseu
existent.

Operatorul de transport SC Trans L pu ul Srl,  a solicitat modificarea programului de
transport în anul 2008 pe traseul Baia Mare-Târgu L pu , cod traseu 012, prin suplimentarea cu trei
curse, motivând cre terea num rului de c tori, ulterior acela i operator solicitând revenirea la
programul ini ial în anul 2011, dup  constatarea sc derii num rului de c tori pe traseul respectiv.

Prim ria Moisei a solicitat punctul de vedere al Consiliului Jude ean Maramure  privind
transportul de c tori pe ruta Moisei-Bor a, în baza contractului de concesiune încheiat între
Consiliul Local Moisei i SC Conti Alex 61 Srl. inând cont de prevederile legisla iei care
stipuleaz  c  transportul local de persoane de pe raza municipiilor, ora elor i comunelor  revine
exclusiv autorit ilor locale, operatorul de transport SC Conti Alex 61 Srl are dreptul exclusiv s
efectueze transport de c tori numai pe raza administrativ-teritorial  a comunei Moisei.

Pentru a putea fi concesionat serviciul de transport persoane pe ruta Moisei-Bor a, este
necesar  înfiin area unei asocia ii de dezvoltare intercomunitar  pentru transportul de c tori, între
cele dou  unit i administrative, respectiv Moisei i Bor a conform Legii nr.51/2006, a serviciilor
comunitare de utilit i publice.
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           Operatorii de transport au justificat suplimentarea num rului de curse prin cre terea
num rului de c tori. Reducerea activit ii economice a determinat unii operatori de transport s
solicite reducerea num rului de curse. Compartimentul de transport a urm rit i va urm ri s  nu
existe o alternan  nejustificat  a solicit rilor de suplimentare/reducere al curselor.

Compartimentul de transport i autorizare a analizat fiecare cerere în parte, iar în cazul
supliment rilor a asigurat existen a unui decalaj de minim 30 de minute între orele de plecare din
capetele de traseu i a  preg tit referatele, expunerile de motive, proiectele de hot râre i anexele
aferente.  Propunerile se avizeaz  de c tre Comisia de urbanism i amenajarea a teritoriului, iar în
cazul ob inerii avizului favorabil se supun aprob rii plenului.

Operatorilor de transport care motiveaz  cererea de suplimentare a num rului de curse,
pentru transportul prin curse regulate, a  elevilor i ai  angaja ilor societ ilor comerciale, anterior
propunerii de aprobare în edin ele de consiliu jude ean li se remit adrese de r spuns,  în care sunt
specificate documentele necesar a fi depuse în vederea ob inerii unor licen e de traseu pentru
transportul public de persoane prin curse regulate speciale, ca alternativ  la transportul prin curse
regulate .

Dac  cererile de modificare ale programului de transport nu corespund prevederilor art.17,
din actul normativ mai sus men ionat se motiveaz  justificat refuzul solu ion rii favorabile.

 Având în vedere situa ia economic  actual  consider m ca inoportun  suplimentarea
num rului de curse deoarece operatorii de transport care au solicitat aceasta, nu le efectueaz
conform caietelor de sarcini aferente licen elor de traseu, alegând a le efectua doar pe cele care sunt
profitabile.

 Compartimentul de transport i autorizare  va ac iona întotdeauna respectând prevederile
legale în domeniul transportului public de persoane, având un comportament civilizat i echidistant
fa  de to i operatorii de transport.

              Baia Mare                                                            ing.Mure an Radu
              01.02.2011                                                           ing.T lp anu Gheorghe


