ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Programului judeţean de transport rutier de persoane
prin curse regulate
Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 3.421 din 11.03.2020 al preşedintelui Consiliului judeţean;
- raportul de specialitate nr. 3.422 din 11.03.2020 al Direcţiei juridice şi administraţie locală;
- prevederile art. 8^1 alin. (2) lit. g) şi alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind
transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 15 alin. (1) şi alin. (2) din Normele metodologice privind aplicarea
prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de
persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, aprobate prin Ordinul comun al Ministrului
Transporturilor şi al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
nr.1158/2.336/2019;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se modifică Programul judeţean de transport rutier de persoane prin curse regulate,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Sălaj nr. 148 din 17.12.2012, cu
modificările şi completările ulterioare, rămân nemodificate.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia juridică şi
administraţie locală.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Direcţia juridică şi administraţie locală;
- S.C. TUR CENTO TRANS S.R.L;
- S.C. VÎNĂTOR TRANS S.R.L.
PREŞEDINTE,

Avizat:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Tiberiu Marc
Cosmin-Radu Vlaicu

Anexă
la proiectul de hotărâre privind modiﬁcarea Programului județean de transport ru er de persoane prin curse regulate
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 3.421 din 11.03.2020
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind modificarea Programului judeţean de transport rutier de
persoane prin curse regulate
Ca urmare a solicitării operatorului de transport S.C. TUR CENTO TRANS S.R.L. şi a
renunţării operatorului de transport S.C. DUO PREST S.R.L. la traseul cod 014 Zalău – Ilişua, pentru
a avea mijloc de transport atât elevii cât şi muncitorii care fac naveta pe cele trei schimburi, se impune
actualizarea graficului de circulaţie pe traseul cod 019 Zalău – Şărmășag, în sensul introducerii staţiilor
Lompirt şi Ilişua la toate cursele atât la dus cât și la întors, astfel încât traseul cod 014 Zalău - Ilişua va
fi alipit la traseul cod 019 Zalău – Şărmăşag.
Totodată, ca urmare a solicitării operatorului de transport S.C. VÎNĂTOR TRANS S.R.L. şi
a adresei primite de la Comuna Bobota, pentru desfăşurarea transportului de persoane în condiţii
optime se impune actualizarea graficului de circulaţie pe traseul cod 018 Zalău – Şărmăşag – Zalnoc.
Având în vedere aceste solicitări, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) din OUG
57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile art. 8^1
alin. (2) lit. g) şi k) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările
şi completările ulterioare, cu prevederile art. 15 alin. (1) şi alin. (2) din Normele metodologice privind
aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de
persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, aprobate prin Ordinul comun al Ministrului
Transporturilor şi al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1158/2.336/2019,
propun adoptarea hotărârii privind modificarea Programului de transport judeţean de persoane prin
curse regulate, conform anexei la proiectul de hotărâre.
Luând în considerare cele prezentate, precum şi dispoziţiile art. 136 alin. (8) lit. a)
coroborate cu prevederile art. 182 alin. (2) și (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, supun spre aprobare Consiliului judeţean,
proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PREŞEDINTE,
Tiberiu Marc

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia juridică şi administraţie locală
Nr. 3.422 din 12.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea Programului judeţean de transport rutier de
persoane prin curse regulate
Prin proiectul de hotărâre iniţiat de preşedintele Consiliului judeţean, se propune actualizarea
programului judeţean de transport pe traseul cod 019 Zalău - Şărmășag, prin introducerea unor noi
stații în localitățile Lompirt şi Ilişua. Astfel, traseul cod 014 Zalău – Ilişua va fi alipit la traseul cod 019
Zalău – Şărmăşag efectuat de către operatorul de transport S.C. CENTO TRANS S.R.L. Prin urmare
traseul cod 014 Zalău – Ilişua va fi eliminat din programul judeţean de transport dar se va regăsi în
traseul cod 019 Zalău – Şărmăşag.
De asemenea, se propune actualizarea graficului de circulaţie pe traseul cod 018 Zalău –
Şărmăşag – Zalnoc efectuat de către operatorul de transport S.C. VÎNĂTOR TRANS S.R.L.
Conform art. 8^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, consiliile judeţene pot actualiza,
periodic, traseele şi programele de transport, în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei, iar
conform art.15 din Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi
efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, aprobate
prin Ordinul comun al Ministrului Transporturilor şi al Ministrului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice nr. 1158/2.336/2019, în perioada de valabilitate, programul de transport
judeţean poate fi actualizat prin:
- prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau a ambelor capete de traseu;
- introducerea de noi trasee;
- modificarea numărului de curse de către autoritatea locală de transport;
- modificarea orelor din graficele de circulaţie;
- introducerea de staţii noi;
- eliminarea de staţii, la solicitarea operatorului de transport rutier;
- eliminarea unui traseu care nu a fost atribuit în două şedinţe de atribuire.
În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) și alin. (8) lit. b) coroborate cu prevederile
art.182 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
completările ulterioare, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.
DIRECTOR EXECUTIV,
Letiţia Pop

