
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                           

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea  

atribuirii traseului T003 Craiova – Izvorul Rece – Ișalnița, cuprins în Programul 

de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, 

perioada 2013-2023 și emiterea licenței de traseu aferente, operatorului de 

transport S.C. M&T TOMIS S.R.L. Craiova 

Consiliul  Judeţean  Dolj, întrunit în şedinţa ordinară, 

   având  în  vedere  referatul de aprobare nr. 1336/2020 al Direcției Tehnice – 

Autoritatea Județeană de Transport, raportul Serviciulu juridic nr. 1212/2020,                      

precum și avizul comisiilor de specialitate,   

 în baza prevederilor art. 81, alin. (2), lit. e) și lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 

27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, art. 24, 

alin. (4) din Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la 

organizarea și efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii 

regulate la nivel județean, aprobate prin Ordinul M.T./M.D.R.A.P. nr. 1558/2336/2019,  

în temeiul art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 81, alin. (3) din Ordonanța  

Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările 

ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. (1) Se aprobă atribuirea traseului T003 Craiova – Izvorul Rece – Ișalnița, 

cuprins în Programul de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la 

nivel județean, perioada 2013-2023 și emiterea licenței de traseu aferente, operatorului 

de transport S.C. M&T TOMIS S.R.L. Craiova. 

(2) Perioada de valabilitate a licenței de traseu este de 60 de zile de la data 

eliberării. 

(3) Valabilitatea licenței de traseu se prelungește cu perioade succesive de 60 de 

zile, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării, dacă din motive care nu sunt 

imputabile Consiliului Județean Dolj, nu se poate organiza atribuirea electronică a 

traseului T003 Craiova – Izvorul Rece – Ișalnița,  prin Sistemul informatic pentru 

atribuirea electronică a traseelor naționale.  

Art.2. Direcţiile  de  specialitate  ale  Consiliului  Judeţean  Dolj,  vor  aduce  la  

îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri. 
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REFERAT DE APROBARE 

 

al proiectului de hotărâre privind aprobarea atribuirii traseului T003 Craiova – 

Izvorul Rece – Ișalnița, cuprins în Programul de transport rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate, la nivel județean, perioada 2013-2023 și emiterea 

licenței de traseu aferente, operatorului de transport S.C. M&T TOMIS S.R.L. 

Craiova 

 
 

 

1.Descrierea situației actuale       Consiliile judeţene au calitatea de autorităţi 

competente judeţene şi prin autorităţile judeţene de 

transport au obligaţia să  asigure, să organizeze, să 

reglementeze, să coordoneze, să verifice, să 

monitorizeze şi să controleze prestarea transportului 

rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la 

nivel judeţean. 

      Transportul rutier contra cost de persoane prin 

serviciile regulate la nivel județean se poate efectua 

numai pe traseele cuprinse în programul de transport 

județean. 

       Transportul rutier județean contra cost de 

persoane prin servicii regulate se poate efectua de 

către operatorii de transport rutier numai în condițiile 

în care aceștia dețin licență de traseu valabilă pentru 

traseul respectiv așa cum aceasta este prevăzută în 

programul de transport județean. 
       Potrivit art. 81, alin. (2), l it. e) și lit. k) din 
Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind 
transporturile rutiere, cu modificările și completările 
ulterioare: „ ….. consiliile judeţene au următoarele 
atribuţii:…… 
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       a)aprobarea atribuirii traseelor judeţene şi afişarea 
pe site-ul instituţiei a programului de transport 
judeţean şi a calendarului atribuirii electronice în 
Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a 
traseelor naţionale; 
       b)emiterea de licenţe de traseu pentru transportul 
rutier judeţean de persoane efectuat cu autobuze prin 
servicii regulate;” 
       Conform art. 20, alin. (1) din Normele 
metodologice privind aplicarea prevederilor 
referitoare la organizarea și efectuarea transportului 
rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la 
nivel județean, aprobate prin Ordinul 
M.T./M.D.R.A.P. nr. 1158/2336/2019, operatorii de 
transport pot renunța la licența de traseu. 
       Această precizare se regăsea și în legislația din 
domeniul transportului rutier județean de persoane, 
anterioară intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență 
a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative din domeniul 
transportului de persoane și a Ordinului menționat 
mai sus. 
       În baza prevederilor legale, la care am făcut 
referire, operatorul de transport S.C. INTERURBAN 
TRANSPORT S.R.L Bârca a renunțat la licența de 
traseu aferentă traseului T089 Băilești – Galicea 
Mare/Vârtop – Orodel, operatorul de transport S.C. 
S.C. M&T TOMIS S.R.L. Craiova a renunțat la 
licența de traseu aferentă traseului T087 Băilești – 
Giurgița/Cârna – Bechet și  operatorul de transport 
S.C. MIRAJ TRANSPORT S.R.L. Craiova a renunțat 
la licența de traseu aferentă traseului T003 Craiova – 
Izvorul Rece – Ișalnița. 
       Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2019 
pentru modificarea și completarea unor acte 
normative din domeniul transportului de persoane 
precizează la art. X că valabilitatea programelor de 
transport 2013-2019 și a licențelor de traseu se 
prelungește până pe 30.06.2023 oferind operatorilor 
de transport dreptul de prelungire a licențelor de 
traseu până la data menționată. 
       Operatorul de transport S.C. S.C. M&T TOMIS 
S.R.L. Craiova nu a depus solicitare de prelungire a 
licențeI de traseu județean, după data intrării în 
vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
51/2019, pentru traseul T005 Craiova – Goiești – 
Melinești.        

2.Motivele de fapt care 

reclamă reglementarea 

respectivă, rațiunile care au 

determinat inițierea 

proiectului de hotărâre și 

       Neefectuarea traseelor enumerate mai sus a redus 

posibilitățile de deplasare ale cetățenilor din zonele 

tranzitate de acestea, având un impact negativ asupra 

calității vieții tuturor cetățenilor, indiferent de 

categoria socială. 



după caz, scopul urmărit        De asemenea, nu s-a mai asigurat continuitatea 

serviciului de transport pe traseele respective.  

       Ținând seama de legislația din domeniul 

transportului rutier județean de persoane, în vigoare și 

din cauza imposibilității atribuirii prin sistemul 

electronic național a traseelor județene (platforma 

necesară atribuirii nu este finalizată de către Agenția 

pentru Digitalizarea României), pentru reglementarea 

acestei situații s-a elaborat și aprobat prin Hotărârea 

Cosiliului Județean Dolj nr. 191/2019, Procedura  de 

atribuire pe perioadă determinată, pe bază de anunț 

public, a traseelor cuprinse în Programul de transport 

rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la 

nivel județean. 

       Această procedură a avut drept scop desemnarea 

unor operatori care să asigure serviciul de transport 

prin curse regulate pe traseele care nu se mai 

efectuează la această dată.   

3.Principiile de bază și 

finalitatea 

       Serviciul public de transport județean de persoane 
se organizează cu respectarea următoarelor principii: 
       a) promovarea concurenţei între operatorii de 
transport, respectiv transportatorii autorizaţi, cărora li 
s-a atribuit executarea serviciului; 
       b) garantarea accesului egal şi nediscriminatoriu 
al operatorilor de transport şi al transportatorilor 
autorizaţi la piaţa serviciului public de transport local; 
       c) garantarea respectării drepturilor şi intereselor 
utilizatorilor serviciul public de transport local; 
       d)rezolvarea problemelor de ordin economic, 
social şi de mediu ale localităţilor. 

       Principiile care au stat la baza atribuirii pe 
perioadă determinată, pe bază de anunț public, a 
traseelor la care ne referim sunt: 

- nediscriminarea; 

- tratamentul egal; 

- recunoașterea reciprocă; 

- transparența; 

- proporționalitatea; 

- asumarea răspunderii. 

       Finalitatea procedurii o reprezintă atribuirea 

traseelor operatorilor de transport desemnați 

câștigători și emiterea licențelor de traseu pentru 

acestea prin hotărâre a Consiliului Județean Dolj. 

4.Efectele/consecințele în 

raport cu obiectul 

reglementării 

       Măsurile prevăzute în proiectul de hotărâre 

asigură prestarea serviciilor de transport pentru 

cetățenii din localitățile tranzitate de traseul T003 

Craiova – Izvorul Rece – Ișalnița.  

5.Etapele parcurse în 

pregătirea proiectului 

       Etapele parcurse în pregătire proiectului de 

hotărâre sunt prevăzute de pct 5.2. din Procedura  de 



atribuire pe perioadă determinată, pe bază de anunț 

public, a traseelor cuprinse în Programul de transport 

rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la 

nivel județean aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Dolj nr. 191/2019 

6.Schimbări preconizate prin 

propunere 

      Prin proiectul de hotărâre se propune atribuirea 

traseului T003 Craiova – Izvorul Rece – Ișalnița, 

cuprins în Programul de transport rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate, la nivel județean, 

perioada 2013-2023 și emiterea licenței de traseu 

aferente, operatorului de transport S.C. M&T TOMIS 

S.R.L. Craiova. 

       Licența de traseu se eliberează numai operatorilor 

de transport care au fost declarați câștigători, pe o 

perioadă de 60 de zile de la data emiterii de către 

autoritatea contractantă. 

       Perioada de valabilitate a licențelor de traseu se 

poate prelungi, cu perioade succesive de 60 de zile, 

până la 12 luni dacă, din motive care nu sunt 

imputabile Consiliului Județean Dolj, nu se poate 

organiza atribuirea electronică a acestora prin 

Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a 

traseelor naționale. 

       Ședința de atribuire a traseelor T003 Craiova – 

Izvorul Rece – Ișalnița, T005 Craiova – Goiești – 

Melinești, T087 Băilești – Giurgița/Cârna – Bechet și 

T089 Băilești – Galicea Mare/Vârtop – Orodel a fost 

organizată conform Procedurii de atribuire pe 

perioadă determinată, pe bază de anunț public, a 

traseelor cuprinse în Programul de transport rutier 

contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel 

județean aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean 

Dolj nr. 191/2019, anunțul de participare fiind 

publicat, în data de 16.112.2019, pe site-ul Consiliului 

Județean Dolj, secțiunea Informații publice – 

Autoritatea Județeană de Transport 

((www.cjdolj.ro/transport.html), în Romțnia Liberă și 

Jurnalul Olteniei. 

       Deschiderea și evaluarea ofertelor au avut loc în 

data de 08.01.2020.   

       Traseele T005 Craiova – Goiești – Melinești, 

T087 Băilești – Giurgița/Cârna – Bechet și T089 

Băilești – Galicea Mare/Vârtop – Orodel nu au fost 

atribuite din lipsă de ofertanți. 

       Pentru traseul T003 Craiova – Izvorul Rece – 

Ișalnița, a fost declarat câștigător operatorul de 

transport S.C. M&T TOMIS S.R.L. Craiova, singurul 

ofertant. 

http://www.cjdolj.ro/transport.html


7.Impactul economic, social, 

impactul asupra mediului, 

după caz 

       Proiectul de hotărâre are impact pozitiv asupra 

calității transportului rutier la nivel județean. 

       Proiectul de hotărâre are impact pozitiv asupra 

mediului concurențial prin încurajarea concurenței și 

eliminarea barierelor. 

       Proiectul de hotărâre are impact pozitiv asupra 

calității vieții tuturor cetățenilor, indiferent de 

categoria socială. 

       Proiectul de hotărâre nu are impact asupra 

mediului. 

8.Impactul financiar asupra 

bugetului pe termen scurt 

       Este nesemnificativ, cotravaloarea taxei de 

eliberare a licenței de traseu pentru autovehiculele 

necesare efectuării traseului fiind de 42 lei/an/cursă 

planificată, conform Hotărârii Consiliului Județean 

Dolj nr. 190/2019. 

       Traseul T003 Craiova – Izvorul Rece – Ișalnița 

are un număr de 15 curse planificate. 

9.Efectele proiectului de 

hotărâre asupra hotărârilor 

Consiliului Județean Dolj în 

vigoare 

       Prin intrarea în vigoare a proiectului de hotărâre 

va fi modificată și completată, în mod corespunzător, 

lista traseelor atribuite şi a autovehiculelor folosite în 

efectuarea acestora. 

10.Consultări efectuate în 

vederea elaborării 

proiectului de hotărâre, după 

caz 

       Nu este cazul. 

11.Activitatea de informare 

publică prin elaborarea și 

implementarea proiectului de 

hotărâre, după caz 

       Se va afișa pe site-ul Consiliului Județean Dolj, 

secțiunea Informații publice – Autoritatea Județeană 

de Transport ((www.cjdolj.ro/transport.html) proiectul 

de hotărâre după intrarea în vigoare. 

12.Modul de realizare, 

măsurile de implementare, 

resursele necesare  

       Elaborarea și avizarea licenței de traseu și a 

graficului de circulație aferent. 

       Transmiterea licenței de traseu și a graficului de 

circulație aferent operatorului de transport S.C. M&T 

TOMIS S.R.L. Craiova după achitarea contravalorii 

taxei pentru eliberarea lor. 

       Nu sunt necesare resurse pentru implementarea 

măsurilor din proiectul de hotărâre. 

13.Temeiul legal care stă la 

baza adoptării 

       Art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ și art. 81, alin. (3) din Ordonanța  

Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, 

cu modificările și completările ulterioare.    

       Hotărârea se adoptă în baza art. 81, alin. (2), lit. e) 

și lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 

privind transporturile rutiere, cu modificările și 

completările ulterioare și art. 24, alin. (4) din Normele 

metodologice privind aplicarea prevederilor 

referitoare la organizarea și efectuarea transportului 

http://www.cjdolj.ro/transport.html


rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la 

nivel județean, aprobate prin Ordinul 

M.T./M.D.R.A.P. nr. 1558/2336/2019 

14. Anexe        Anexa 1 și Anexa 2 la Procesul-verbal al ședinței 

de evaluare a ofertelor nr. 167/08.01.2020 
 

 

ÎNTOCMIT 

 

COORDONATOR A.J.T. 

 

ing. Ciucu Nicolae 



 



 



ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 1212/21.01.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind atribuirea traseului T003 Craiova –Izvorul rece –Ișalnișa, cuprins în 

Programul de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, în 

perioada 2013-2023 și emiterea licenței de traseu aferente operatorului de transport SC M&T TOMIS 

SRL Craiova 

 

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, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment 

de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat Proiectul de 

hotărâre privind atribuirea traseului T003 Craiova –Izvorul rece –Ișalnișa, cuprins în Programul de 

transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, în perioada 2013-2023 

și emiterea licenței de traseu aferente operatorului de transport SC M&T TOMIS SRL Craiova, 

propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

 1)    Obiectul/domeniul reglementat: atribuirea traseului T003 Craiova –Izvorul rece –Ișalnișa, 

cuprins în Programul de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel 

județean, în perioada 2013-2023 și emiterea licenței de traseu aferente operatorului de transport SC 

M&T TOMIS SRL Craiova, 

 

2)  Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale 

și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror 

implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre 

analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, 

respectiv prevederile art. 8 ind.1, alin.(2) lit.e) și lit.k) din O.G. Nr. 27/2011 privind transporturile 

rutiere, art. 24 din OMT/OMDRAP nr. 1158/2336/2019 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea 

transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, art. 173 

alin.(1) lit.f) și art. 182 din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

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

compartimentului: emitere licentă traseu pentru SC M&T TOMIS SRL Craiova. 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este 

fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalităţii, 

raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi 

propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în  

şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucţiunile 

de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul. 

              Avizat,                                                                                                             Întocmit, 

  DIRECTOR EXECUTIV                                                                               CONSILIER JURIDIC 

     DAIANA STOICA        ALIN MARIA 

 

 

 

 


