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 Şedinţa se desfăşoară în scopul analizei propunerilor formulate de către 
operatorii de transport pentru Programul de transport judeţean de persoane prin prin 
curse regulate în condiţiile specificate în procesul verbal al sedinţei din data de 
15.10.2021. 

La sedinţă participă Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj domnul Dinu Iancu – 
Sălăjanu, Secretarul General al Judeţului Sălaj, domnul Cosmin – Radu Vlaicu, Directorul 
Direcţiei juridice şi administraţie locală, doamna Letiţia Pop, consilier Compartiment 
transport, doamna Mike Kinga - Noemi, precum şi reprezentanţi ai operatorilor de 
transport – domnul Fagaraşi Adrian din partea Tur Cento Trans SRL, domnul  Pop Aurel 
Iosif de la Euro Pop SRL şi domnul Opriş Silviu din partea Euro Maxi Taxi SRL. 

Aceştia precizează că propunerile pentru Programul de transport pus în 
dezbatere publică au fost întocmite cu consultarea tuturor operatorilor care deţin 
licenţe pentru transportul judeţean de persoane. 

Din analiza Programului propus rezultă faptul că acesta cuprinde trasee care 
deservesc şi satele aparţinătoare comunelor de pe raza judeţului Sălaj fiind menţinute 
aproximativ aceleaşi trasee care sunt efectuate în prezent, inclusiv trasee care au fost 
eliminate din Programul judeţean la solicitarea operatorilor pentru motive de 
nerentabilitate. 

Reprezentanţii operatorilor solicită prelungirea Programului actual de transport 
până la 30 iunie 2023, afirmând că deţin licenţe valabile emise de către Autoritatea 
Rutieră Română până la data respectivă, în conformitate cu legislaţia în vigoare la data 
prelungirii. 

Se pune în discuţie de asemenea, necesitatea cooperării pe viitor cu restul 
unităţilor administrativ – teritoriale din judeţ, respectiv cu comunele şi oraşele care nu 
au organizat un serviciu public local de transport al persoanelor, în scopul asigurării 
unui serviciu integrat în interesul tuturor locuitorilor judeţului. 

În urma discuţiilor purtate urmează a fi analizate propunerile operatorilor 
pentru  transport judeţean.  

În măsura în care aceste propuneri vor fi însuşite de către Preşedintele 
Consiliului Judeţean, se va iniţia un Proiect de hotărâre în acest sens, care va fi supus 
dezbaterii în vederea aprobării de către autoritatea deliberativă. 
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