
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

HOTĂRÂRE 

privind 

aprobarea actualizării „Programului de transport public rutier de persoane prin curse 

regulate în trafic județean” 

 

Consiliul  Judeţean  Dolj, întrunit în şedinţa extraordinară, 

   având  în  vedere  referatul de aprobare nr. 2784/03.02.2023, al Direcției Tehnice – 

Autoritatea Județeană de Transport, Raportul D.J.A.L.S. - Serviciului Juridic, Administrație 

Locală nr. 3335/08.02.2023, precum și avizul comisiilor de specialitate,  

în baza prevederilor art. 17 alin. (1) lit. c), art. 18 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 92/2007 a 

serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ – teritoriale, cu modificările 

și completările ulterioare și art. 18 alin. (1) lit. e) din Regulamentul pentru efectuarea 

serviciului public de transport persoane, prin curse regulate, în județul Dolj,  

în temeiul  art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. m), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) 

lit. (a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă înlocuirea autogărilor/amplasamentelor utilizate drept capete de traseu 

pentru traseele menționate în Anexa 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă eliminarea din caietele de sarcini aferente licențelor de traseu a stației 

de îmbarcare/debarcare a călătorilor Craiova Sud II pentru traseele menționate în Anexa 2 la 

prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă modificarea și completarea în mod corespunzător a caietelor de sarcini 

aferente licențelor de traseu eliberate pentru traseele menționate în Anexa 1 și Anexa 2 la 

prezenta hotărâre. 

Art.4. Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.264/2012 privind aprobarea “Programului 

de transport public rutier de persoane prin curse regulate în trafic județean, perioada 2013-

2019”, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  

Art.5. Direcţiile  de  specialitate  ale  Consiliului  Judeţean  Dolj,  vor  aduce  la  

îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri. 
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REFERAT DE APROBARE 

 

a proiectului de hotărâre privind 

aprobarea actualizării „Programului de transport public rutier de persoane prin 

curse regulate în trafic județean” 

 

 

 

1. Descrierea situației 

actuale 

     Consiliul Județean Dolj are calitatea de autoritate 

de reglementare competentă județeană și prin 

Autoritatea Județeană de Transport are obligația să 

asigure, să organizeze, să reglementeze, să 

coordoneze, să verifice, să monitorizeze și să 

controleze prestarea transportului public rutier de 

persoane prin servicii regulate desfășurat între 

localitățile județului. 

      Transportul public rutier de persoane prin 

serviciile regulate la nivel județean se poate efectua 

numai pe traseele cuprinse în programul de transport 

județean de către operatorii de transport care dețin 

licență de traseu valabilă pentru traseul respectiv.  

      Programul de transport public rutier de persoane 

prin servicii regulate la nivel județean se întocmește 

de către Autoritatea Județeană de Transport, se 

aprobă prin hotărâre de către Consiliul Județean 

Dolj. 

       „Programul de transport rutier public de persoane 

prin servicii regulate în trafic județean, perioada 2013 

– 2019” a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Dolj nr. 264/18.12.2012. 

       Valabilitatea Programului a fost modificată prin 
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Hotărârile Consiliului Județean Dolj nr. 

124/24.06.2019, 147/31.07.2019, 247/15.12.2020 și 

295/17.12.2021. 

       Urmare a acestor hotărâri Programul de transport 

rutier public de persoane prin servicii regulate în 

trafic județean este valabil până la data de 30.06.2023. 

       Printre atribuțiile consiliilor județene se 

regăsește, conform art. 17, alin. (1), lit.c) din Legea 

nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane 

în unitățile administrativ – teritoriale, „actualizarea 

periodică a traseelor și a programelor de transport în 

funcție de necesitățile de deplasare ale populației”.  

       Conform art. 18, alin. (1), lit. d) din legea 

menționată mai sus, consiliile județene au dreptul „să 

actualizeze programele publice de transport de 

persoane prin curse regulate, în conformitate cu 

cerințele de transport”. 

       Prin Hotărârile Consiliului Județean Dolj nr. 

21/28.01.2015, 265/29.09.2016, 223/27.09.2018, 

20/28.01.2021 și 38/25.02.2021  Programul de 

transport rutier public de persoane prin servicii 

regulate în trafic județean a fost actualizat 

2. Motivele de fapt care 

reclamă reglementarea 

respectivă, rațiunile care au 

determinat inițierea 

proiectului de hotărâre și 

după caz, scopul urmărit 

      În perioada de valabilitate, Programul de 

transport public rutier de persoane prin servicii 

regulate, la nivel județean, poate fi actualizat astfel: 

a) prin prelungirea sau scurtarea traseelor existente 

respectiv modificarea unuia sau ambelor capete de 

traseu, dar numai la inițiativa consiliilor județene și 

după aprobarea prin hotărâre a acestora; 

b) prin introducerea de noi trasee/grupe de trasee, la 

inițiativa consiliilor județene și după aprobarea prin 

hotărâre a acestora, cu condiția ca acestea să nu se 

suprapună peste traseele existente; 

c) prin modificarea numărului de curse de către 

consiliul județean, dar numai la solicitarea consiliului 

județean și după aprobarea prin hotărâre a acestuia; 

d) prin modificarea orelor din graficele de circulație 

de către consiliile județene, dar numai la solicitarea 

consiliului județean și după aprobarea prin hotărâre a 

acestuia; 

e) prin introducerea sau, după caz, înlocuirea de 

stații/autogări de către consiliul județean, dar numai 

la solicitarea consiliului județean și după aprobarea 

prin hotărâre a acestuia; 

f) prin eliminarea de stații/autogări de către consiliul 

județean, dar numai la solicitarea operatorului de 



transport rutier și după aprobarea prin hotărâre a 

consiliului județean; 

g) pentru un traseu/grupă de trasee care nu a fost 

atribuit/atribuită în două proceduri de achiziție 

succesive; 

h) prin eliminarea traseelor care urmează a fi incluse 

în programul public local din cadrul asociațiilor de 

dezvoltare intercomunitare, cu acordul operatorului 

de transport rutier, și numai după aprobarea prin 

hotărâre a consiliului județean; 

i) prin modificarea zilelor din săptămână în care sunt 

efectuate cursele de pe traseele județene și/sau a 

perioadei de efectuare a curselor, dar numai la 

solicitarea consiliului județean și după aprobarea prin 

hotărâre a acestuia; 

j) prin modificarea capacității de transport, dar numai 

la solicitarea consiliului județean și după aprobarea 

prin hotărâre a acestuia; 

k) prin corectarea erorilor materiale din programul de 

transport și/sau graficele de circulație de către 

consiliul județean, după aprobarea prin hotărâre a 

acestora.  

Necesitatea actualizării „Programului de 

transport public rutier de persoane prin curse regulate 

în trafic județean” este motivată de retragerea licenței 

pentru Autogara Craiova Sud II și modificarea, prin 

Hotărâri ala Consiliului Local Craiova a locațiilor 

unor amplasamente utilizate drept capete de traseu de 

către operatorii județeni.  

Din această cauză este necesară modificarea 

caietelor de sarcini aferente licențelor de traseu pentru 

traseele care au cap de traseu amplasamente a căror 

locație a fost modificată . 

Prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr. 267/2006 au fost aprobate 

amplasamentele utilizate drept capete de traseu de 

către operatorii de traseu județeni care efectuează mai 

mult de 15 curse/zi. 

Actul administrative mai sus menționat a fost 

modificat prin: 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr. 527/19.12.2019 aprobându-se mutarea 

amplasamentului din zona intersecțiilor str. 

Alexandru Macedonski cu str. Vlad Țepeș și str. 

Simion Bărnuțiu (amplasamentul 10) pe Bld. N. 

Romanescu, în sensul de mers către centru pe banda 

adiacentă bulevardului după intersecția cu str. Potelu; 



- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr. 411/2022 aprobându-se mutarea 

amplasamentului situat pe str.  Nicolae Romanescu, 

la intersecția cu str. Petrila, pe ambele sensuri de 

deplasare – Punct Romanești (amplasamentul 2) pe 

aleea paralelă cu Bld. 1 Mai, tronsonul cuprins între 

str. Adrian Păunescu și str. Dealu Spirii. 

       Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

actualizării „Programului de transport public rutier de 

persoane prin curse regulate în trafic județean” are 

drept scop înlocuirea în caietele de sarcini aferente 

licențelor de traseu pentru traseele care au cap de 

traseu amplasamente a căror locație a fost modificată, 

a autogărilor/amplasamentelor existente cu cele 

modificate. 

3.Principiile de bază și 

finalitatea 

      Principiile care au stat la baza elaborării 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării 

„Programului de transport public rutier de persoane 

prin curse regulate în trafic județean” sunt: 

- legalitatea; 

- transparența; 

- asumarea răspunderii. 

      Proiectul de hotărâre are ca finalitate adoptarea 

unei forme actualizate a Programului de transport 

județean de persoane care să asigure cerințele de 

deplasare ale călătorilor. 

4.Schimbări preconizate prin 

propunere 

      - modificarea locației autogării/amplasamentelor 

utilizate drept capete de traseu de către operatorii de 

traseu județeni care efectuează mai mult de 15 

curse/zi urmare a Hotărârilor Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr. 527/2019 și 411/2022 și a 

retragerii licenței pentru Autogara Craiova Sud II; 

      - modificarea, în mod corespunzător, a caietelor 

de sarcini aferente licențelor de traseu pentru traseele 

care au cap de traseu autogări/amplasamente a căror 

locație a fost modificată; 

      - eliminarea stației de îmbarcare/debarcare a 

călătorilor din Autogara Sud II și modificarea 

corespunzătoare a caietelor de sarcini care prevedeau 

această stație. 

5.Impactul financiar asupra 

bugetului pe termen scurt 

     Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

actualizării „Programului de transport public rutier de 

persoane prin curse regulate în trafic județean”, nu are 

impact financiar asupra bugetului. 



6.Efectele proiectului de 

hotărâre asupra hotărârilor 

Consiliului Județean Dolj în 

vigoare 

    Se modifică și se completează în mod 

corespunzător Hotărârea Consiliului Județean Dolj 

nr. 38/25.02.2021.   

7.Consultări efectuate în 

vederea elaborării 

proiectului de hotărâre 

     Au fost consultați operatorii de transport care dețin 

licențe de traseu pentru traseele care au cap de traseu 

autogări/amplasamente a căror locație a fost 

modificată. 

8.Activitatea de informare 

publică prin elaborarea și 

implementarea proiectului 

de hotărâre, după caz 

      În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 

52/2002 privind transparența decizională în 

administrația publică, Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea actualizării „Programului de transport 

public rutier de persoane prin curse regulate în trafic 

județean”, a fost adus la cunoștință publică prin 

afișarea pe site-ul Consiliului Județean Dolj.      

9.Temeiul legal care stă la 

baza adoptării 

      Art. 173, alin. (1), lit. d), lit. f), alin. (5), lit. m) 

art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. (a)  din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ. 

     Hotărârea se adoptă în baza în baza prevederilor 

art. 17, alin. (1), lit. c), art. 18, alin. (1), lit. d) din 

Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport 

persoane în unitățile administrativ – teritoriale și art. 

18, alin. (1) lit. e) din Regulamentul pentru efectuarea 

serviciului public de transport persoane, prin curse 

regulate, în județul Dolj 

10. Anexe       Se anexează la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea actualizării „Programului de transport 

public rutier de persoane prin curse regulate în trafic 

județean”: 

- Anexa 1 – Situația traseelor pentru care se modifică 

autogările/amplasamentele utilizate drept capăt de 

traseu; 

- Anexa 2 – Situația traseelor pentru care se elimină 

stația de îmbarcare/debarcare a călătorilor Craiova Sud II. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administrație Locală 

Nr. 3335/08.02.2023 

       VIZAT 

                          DIRECTOR EXECUTIV 

             Adriana-Cristina VĂRGATU 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării “Programului de transport 

public rutier de persoane prin curse regulate în trafic județean” 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în 

calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării “Programului 

de transport public rutier de persoane prin curse regulate în trafic județean”,  propus de 

Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea actualizării “Programului de 

transport public rutier de persoane prin curse regulate în trafic județean”,   

          2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, 

etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de 

hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile: 

 

- art. 17 alin. (1 lit. c), art. 18 alin. (1) lit. d) din Legea nr.92/2007 a serviciilor 

publice de transport persoane în unitățile administrative – teritoriale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 18 alin. (1) lit. e) din Regulamentul pentru efectuarea serviciului public de 

transport persoane, prin curse regulate, în județul Dolj; 

-art. 173 alin. (1), lit. (d), alin. (5) lit. m),  art. 182 alin. (1)  și art. 196 alin. (1) lit. 

(a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

serviciului juridic: nu este cazul. 

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

 
                   Avizat, 

         Sef Serviciu Juridic,                                                      Întocmit  

 Daiana STOICA                                                       Consilier juridic,                          

                                   Marius PETRESCU

       



Anexa 1 

la Hotărârea nr. ……………… 

 

SITUAȚIA  

traseelor pentru care se modifică autogările/amplasamentele utilizate drept capăt de traseu 

 

Cod 

traseu 

Denumire traseu Autogară/ amplasament utilizat 

drept capăt de traseu 

înlocuit 

Autogară/ amplasament utilizat 

drept capăt de traseu 

înlocuitor 

018 Craiova – Zănoaga – Dioști Amplasamentul 10 Amplasamentul 10* 

021 Craiova – Dobrotești – Nisipuri Autogara Craiova Sud II Autogara Nord Pelendava Craiova 

022 Craiova – Leu – Amărăștii de Jos Autogara Craiova Sud II Autogara Nord Pelendava Craiova 

023 Craiova – Celaru – Marotinu de Sus Autogara Craiova Sud II Autogara Nord Pelendava Craiova 

024 Craiova – Leu – Apele Vii Amplasamentul 10 Amplasamentul 10* 

025 Craiova – Leu – Castranova Amplasamentul 10 Amplasamentul 10* 

026 Craiova – Sadova – Dăbuleni Autogara Craiova Sud II Autogara Nord Pelendava Craiova 

027 Craiova – Bratovoești/Mârșani – Brabeți Amplasamentul 10 Amplasament 1 

028 Craiova – Malu Mare – Bratovoești Amplasamentul 10 Amplasament 1 

029 Craiova – Făcăi – Preajba Amplasamentul 10 Amplasament 1 

031 Craiova – Calopăr – Belcinu Amplasamentul 10 Autogara Nord Pelendava Craiova 

032 Craiova – Gura Văii – Sălcuța Amplasamentul 10 Autogara Nord Pelendava Craiova 

033 Craiova – Podari – Țuglui Amplasamentul 10 Autogara Nord Pelendava Craiova 

034 Craiova – Podari – Gura Văii Amplasamentul 10 Amplasament 2 

035 Craiova-Segarcea-Nedeia-Măceșu de Jos Amplasamentul 10 Amplasamentul 10* 

036 Craiova  -Murta – Nedeia Amplasamentul 10 Amplasamentul 10* 

037 Craiova – Segarcea/Dranic – Nedeia Autogara Craiova Sud II Autogara Nord Pelendava Craiova 

038 Craiova – Segarcea/Giurgița – Negoi Autogara Craiova Sud II Amplasament 1 

039 Craiova – Segarcea/Bistreț – Covei Autogara Craiova Sud II Amplasament 1 

040 Craiova – Segarcea – Săpata Autogara Craiova Sud II Amplasament 1 

041 Craiova – Segarcea/Giurgița – Goicea –  Bistreț Autogara Craiova Sud II Amplasament 1 



042 Craiova – Segarcea – Măceșu de Jos Autogara Craiova Sud II Amplasament 1 

044 Craiova – Segarcea – Lipovu Autogara Craiova Sud II Amplasament 1 

060 Craiova – Radovan – Lipovu Autogara Craiova Sud II Autogara Nord Pelendava Craiova 

061 Craiova – Criva – Călugărei Autogara Craiova Sud II Autogara Nord Pelendava Craiova 

062 Craiova – Sălcuța – Corlate Autogara Craiova Sud II Amplasament 1 

063 Craiova – Criva – Plopșor Autogara Craiova Sud II Autogara Nord Pelendava Craiova 

064 Craiova – Criva – Mârza Autogara Craiova Sud II Autogara Nord Pelendava Craiova 

067 Craiova – Călugărei – Plenița Autogara Craiova Sud II Amplasament 1 

068 Craiova – Terpezița – Bucovicior Autogara Craiova Sud II Autogara Nord Pelendava Craiova 

069 Craiova – Bucovăț/Leamna - Sărbătoarea Amplasamentul 10 Autogara Nord Pelendava Craiova 

070 Craiova – Bucovăț – Palilula Autogara Craiova Sud II Autogara Nord Pelendava Craiova 

072 Craiova – Predești – Sopot Autogara Craiova Sud II Autogara Nord Pelendava Craiova 

073 Craiova – Predești – Pleșoi Autogara Craiova Sud II Autogara Nord Pelendava Craiova 

076 Craiova – Predești – Botoșesti Paia Autogara Craiova Sud II Autogara Nord Pelendava Craiova 

077 Craiova – Predești – Gogoșu Autogara Craiova Sud II Autogara Nord Pelendava Craiova 

078 Craiova – Crovna/Grecesti – Busu Autogara Craiova Sud II Autogara Nord Pelendava Craiova 

101 Craiova – Murta – Bechet Port Autogara Craiova Sud II Autogara Nord Pelendava Craiova 

 

 

Notă: 

1. Amplasamentele utilizate drept capete de traseu au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 

267/2006 , cu modificările și completările ulterioare.  

(*) Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 527/2019 se schimbă Amplasamentul 10 din str. Vlad Țepeș, în 

zona scuarului situat la intersecția cu str. Simion Bărnuțiu și cu str. Alexandru Macedonski în bld. Nicolae Romanescu, sensul de mers către 

centru, pe banda adiacentă bulevardului, după intersecția cu str. Potelu. 
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          Anexa 2 

              la Hotărârea nr. ……………………   

 

 

SITUAȚIA  

traseelor pentru care se elimină stația de îmbarcare/debarcare a călătorilor 

Craiova Sud II 

 

 

Cod 

traseu 

Denumire traseu 

027 Craiova – Bratovoești/Mârșani – Brabeți 

028 Craiova – Malu Mare – Bratovoești 

029 Craiova – Făcăi – Preajba 

047 Craiova – Segarcea/Giurgița – Băilești 
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