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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Olt nr. 151 din 29.11.2012 cu privire la: aprobarea 
Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în 
trafic judeţean pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013- 30.06.2019, 
cu modificările și completările ulterioare 
 
 
 
 
 Conform prevederilor art. art. 1 alin. (12) și (13) din Legea serviciilor 
publice de transport local nr. 92/2007, astfel cum a fost modificată și 
completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2019, 
transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la 
nivel județean, îi sunt incidente dispozițiile Ordonanței Guvernului 
nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare.   
  Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la 
nivel județean, intră în sfera de competență a Ministerului Transporturilor 
și a consiliilor județene, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 27/2011, cu 
modificările și completările ulterioare.   
         Potrivit dispozițiilor art. 81 alin. (2) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 
27/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2014, cu 
modificările și completările ulterioare, consiliile județene aprobă 
programele de transport  județean de persoane prin servicii regulate, 
precum și a capacităților de transport necesare. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 151/29.11.2012 a fost 
aprobat Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în 
trafic județean pentru județul Olt, în perioada 01.05.2013- 30.06.2019.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.102 din 27 iunie 2019 
a fost aprobată prelungirea valabilității Programul de transport rutier de 
persoane prin servicii regulate în trafic judeţean pentru judeţul Olt, în 
perioada 01.05.2013 - 30.06.2019, precum și  a licentelor de traseu si a 
statiilor înscrise în anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.156/16.10.2014, completată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt  nr. 
20/23.02.2017, pana la data de 02.12.2019.     
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          Începând cu data de 28.06.2019, data intrării în vigoare a 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane, 
transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel 
județean îi sunt incidente dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 27/2011, 
cu modificările și completările ulterioare, transportul rutier județean de 
persoane având caracteristicile unui transport în regim comercial. 

Până la data menționată, transportul județean de persoane prin 
curse regulate s-a aflat sub incidența Legii nr. 92/2007 a serviciilor de 
transport public local, cu modificările și completările ulterioare, fiind 
considerat serviciu public.   

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) și art. 3 pct. 61 din 
Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2014, cu modificările și 
completările ulterioare, autoritățile competente pentru transportul rutier 
contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, sunt 
consiliile județene. 

Conform art. 3 pct.33 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, 
programul de transport este programul întocmit şi aprobat de autoritatea 
competentă, prin care se stabilesc traseele, graficele de circulaţie, 
numărul autovehiculelor necesare, precum şi capacitatea de transport 
minimă în vederea efectuării transportului rutier contra cost de persoane 
prin servicii regulate. Capacitatea de transport a autovehiculului este dată 
de numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele 
sau categorii. 

Potrivit dispozițiilor art. 81 alin. (1) din același act normativ, consiliile 
județene au calitatea de autorități competente județene și obligația de a 
înființa autorități județene de transport prin care să asigure, să organizeze, 
să reglementeze, să coordoneze, să verifice, să monitorizeze și să 
controleze prestarea transportului rutier contra cost de persoane prin 
servicii regulate, la nivel județean, desfășurat între localitățile județului. 

 Conform alin. (2) al art. 81, în aplicarea prevederilor alin. (1),  
consiliile județene au printre atribuții și elaborarea și aprobarea 
programelor de transport județene de persoane prin servicii regulate.  

 Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului 
de persoane, la art. X se precizează că: 
          „(1) Valabilitatea actualelor programe de transport judeţean şi după 
caz, a licenţelor de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane 
prin servicii regulate, la nivel judeţean se prelungeşte până la data de 
30.06.2023. 
           (2) La solicitarea operatorilor de transport care deţin licenţe valabile 
la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cuprinse în 
programul de transport de persoane prin servicii regulate, Autoritatea 
Rutieră Română - A.R.R. prelungeşte, cu plata tarifului aferent, licenţele 
de traseu, în condiţiile alin. (1), pentru autobuzele deţinute şi nominalizate 
pe traseul respectiv, în baza de date a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., 
la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”  
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 Față de prevederile legale menționate, prin proiectul de hotărâre se 
propun următoarele: 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 151 din 
29.11.2012 cu privire la: aprobarea Programului de transport rutier de 
persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru județul Olt, în 
perioada 01.05.2013 – 30.06.2019, cu modificările și completările 
ulterioare, după cum urmează: 

1. Denumirea ’Program de transport rutier de persoane prin servicii 
regulate în trafic județean pentru județul Olt, în perioada 01.05.2013 - 
30.06.2019’’, se înlocuiește cu denumirea ’’Program de transport rutier 
contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru 
județul Olt, valabil pana la data de 23.06.2023’’. 

2. Denumirea ’’Program de transport rutier contra cost de persoane 
prin servicii regulate la nivel județean pentru județul Olt’’ va înlocui 
denumirea ’’Programul de transport rutier de persoane prin servicii 
regulate în trafic județean pentru județul Olt’’, in cuprinsul tuturor actelor 
normative în vigoare, adoptate sau emise la nivelul județului Olt. 
        - prelungirea  valabilității de drept a Programului de transport rutier 
contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru 
județul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
151/29.11.2012 și actualizat prin Hotărârile Consiliului Județean Olt nr. 
156/16.10.2014 și nr. 20/23.02.2017 până la data de 23 iunie 2023;  
        - menținerea valabilității pe aceeași perioadă a stațiilor publice 
aferente traseelor înscrise în Programul de transport rutier contra cost de 
persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru județul Olt, 
prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.156/16.10.2014, completată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt  nr. 
20/23.02.2017;  
      -  încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 102 din 
27.06.2019. 
       Licențele de traseu aferente Programului de transport rutier contra 
cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru județul Olt 
sunt valabile pana la data de 23.06.2023. 
      Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Olt nr. 151din 29.11.2012 cu privire la: aprobarea Programului 
de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean 
pentru județul Olt, în perioada 01.05.2013 - 30.06.2019, cu modificările și 
completările ulterioare, a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale 
în vigoare,  motiv pentru care propun adoptarea acestuia în forma în care 
a fost prezentat.   
 
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU                                                                                
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                                                                                                       PROIECT 
HOTĂRÂRE 

 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 151 din 
29.11.2012 cu privire la: aprobarea Programului de transport rutier 
de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru județul 
Olt, în perioada 01.05.2013–30.06.2019, cu modificările și 
completările ulterioare 
 
 
 
 
      Având în vedere : 
         - Referatul de aprobare nr. 10455/18.09.2019 la Proiectul de 
hotărâre nr. 10456/18.09.2019;  
        -  Prevederile art. 1 alin. (12) și (13) din Legea serviciilor publice de 
transport local nr. 92/2007, astfel cum a fost modificată și completată prin 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2019; 
         - Prevederile art. 2 alin. (2), art. 3 pct. 61, 33, 40 și art. 81 alin. (2)   
lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 109/2014, cu modificările și completările 
ulterioare; 
        -  Prevederile art. 2, art. 9 și art. 22 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 și 
Ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 
1158/2336/2019; 
        - Prevederile art. X din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
51/2019, pentru modificarea și completarea unor acte normative în 
domeniul transportului de persoane, 
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În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. q), art. 182 
alin.(1) și (4) coroborat cu art.139 alin.(1) si art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, completată prin Ordonanța de  Urgență a Guvernului        
nr. 63/2019, 

 
 

Consiliul Judeţean Olt adoptă  prezenta h o t ă r â r e. 
 

 
 

Art. I. Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 151 din 29.11.2012 
cu privire la: aprobarea Programului de transport rutier de persoane 
prin servicii regulate în trafic județean pentru județul Olt, în perioada 
01.05.2013 – 30.06.2019, cu modificările și completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 

1. Denumirea ”Program de transport rutier de persoane prin servicii 
regulate în trafic județean pentru județul Olt, în perioada 01.05.2013 - 
30.06.2019’’, se înlocuiește cu denumirea ’’Program de transport rutier 
contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru 
județul Olt, valabil pana la data de 23.06.2023’’. 

2. Denumirea ’’Program de transport rutier contra cost de persoane 
prin servicii regulate la nivel județean pentru județul Olt’’ va înlocui 
denumirea ’’Programul de transport rutier de persoane prin servicii 
regulate în trafic județean pentru județul Olt’’, in cuprinsul tuturor actelor 
normative în vigoare, adoptate sau emise la nivelul județului Olt. 
         Art. II. Valabilitatea Programului de transport rutier contra cost de 
persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru județul Olt, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 151/29.11.2012 și actualizat 
prin Hotărârile Consiliului Județean Olt nr.156/16.10.2014 și nr. 
20/23.02.2017, se prelungește de drept pana la data de 23.06.2023.  
         Art. III. Se mențin pe perioada prevăzută la art.1, stațiile publice 
aferente traseelor înscrise în Programul de transport rutier contra cost de 
persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru județul Olt, 
prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.156/16.10.2014, completată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt  
nr. 20/23.02.2017.    

Art. IV. Licențele de traseu aferente Programului de transport rutier 
contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru 
județul Olt sunt valabile pana la data de 23.06.2023. 

Art. V. La data adoptării prezentei hotărâri își încetează 
aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.102 din 27 
iunie 2019. 
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Art. VI. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Tehnice şi Investiţii 
– Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru 
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi Autoritatea 
Judeţeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Autorității Rutiere 
Române - Agenția Teritorială ARR Olt, Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt . 
 
 

 
                                            INIŢIATOR 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
Marius OPRESCU 

 
 
 

                                                                                 
 
 
 
 
 

                                                                       Avizat 
                                                                         Secretarul judeţului 
                                                                        Marinela-Elena ILIE 
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CONSILIUL JUDEȚEAN OLT                                                     AVIZAT 
DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI INVESTIȚII                               VICEPREȘEDINTE                                     

Autoritatea Județeană de Transport                           Virgil  DELUREANU 
Nr. 10465/18.09.2019  
  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Olt nr. 151 din 29.11.2012 cu privire la: aprobarea 
Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în 
trafic județean pentru județul Olt, în perioada 01.05.2013- 30.06.2019, 
cu modificările și completările ulterioare 
 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 151/29.11.2012 a fost 
aprobat Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate în 
trafic județean pentru județul Olt, în perioada 01.05.2013- 30.06.2019, Iar  
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.102 din 27 iunie 2019 a fost 
aprobată prelungirea  până la data de 02 decembrie 2019 a acestui 
program.  
          Începând cu data de 28.06.2019, data intrării în vigoare a 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane, 
transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel 
județean îi sunt incidente dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 27/2011, 
cu modificările și completările ulterioare, transportul rutier județean de 
persoane având caracteristicile unui transport în regim comercial. 
        Până la data menționată, transportul județean de persoane prin 
curse regulate s-a aflat sub incidența Legii nr. 92/2007 a serviciilor de 
transport public local, cu modificările și completările ulterioare, fiind 
considerat serviciu public.   
 Potrivit art. 1 alin. (11) și (12) din Legea nr. 92/2007, cu modificările 
și completările ulterioare, în înțelesul acestei legi, transportul rutier local 
de persoane reprezintă transportul definit la art. 3 pct. 48 din Ordonanța 
Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și 
completările ulterioare.   
  Transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la 
nivel județean, îi sunt incidente dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 
27/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

Conform prevederilor art. 3 punctul 61 din Ordonanța Guvernului nr. 
27/2011 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 109/2014, cu modificările și completările ulterioare, 
autoritățile competente pentru transportul rutier contra cost de persoane 
prin servicii regulate, la nivel județean, sunt consiliile județene. 
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Potrivit dispozițiilor art. 81 alin. (1) din același act normativ, consiliile 
județene au calitatea de autorități competente județene și obligația de a 
înființa autorități județene de transport prin care să asigure, să 
organizeze, să reglementeze, să coordoneze, să verifice, să monitorizeze 
și să controleze prestarea transportului rutier contra cost de persoane 
prin servicii regulate, la nivel județean, desfășurat între localitățile 
județului. 

 Conform alin. (2) al art. 81, în aplicarea prevederilor alin. (1),  
consiliile județene au printre atribuții și elaborarea și aprobarea 
programelor de transport județene de persoane prin servicii regulate.  

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru 
modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului 
de persoane, la art. X se precizează că: 
          „(1) Valabilitatea actualelor programe de transport judeţean şi după 
caz, a licenţelor de traseu pentru transportul rutier contra cost de 
persoane prin servicii regulate, la nivel judeţean se prelungeşte până la 
data de 30.06.2023. 

  (2) La solicitarea operatorilor de transport care deţin licenţe 
valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 
cuprinse în programul de transport de persoane prin servicii regulate, 
Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prelungeşte, cu plata tarifului 
aferent, licenţele de traseu, în condiţiile alin. (1), pentru autobuzele 
deţinute şi nominalizate pe traseul respectiv, în baza de date a Autorităţii 
Rutiere Române - A.R.R., la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă.”   

Față de prevederile legale menționate, prin proiectul de hotărâre se 
propun următoarele: 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 151 din 
29.11.2012 cu privire la: aprobarea Programului de transport rutier de 
persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru județul Olt, în 
perioada 01.05.2013 – 30.06.2019, cu modificările și completările 
ulterioare, după cum urmează: 

1. Denumirea ’Program de transport rutier de persoane prin servicii 
regulate în trafic județean pentru județul Olt, în perioada 01.05.2013 - 
30.06.2019’’, se înlocuiește cu denumirea ’’Program de transport rutier 
contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru 
județul Olt, valabil pana la data de 23.06.2023’’. 

2. Denumirea ’’Program de transport rutier contra cost de persoane 
prin servicii regulate la nivel județean pentru județul Olt’’ va înlocui 
denumirea ’’Programul de transport rutier de persoane prin servicii 
regulate în trafic județean pentru județul Olt’’, in cuprinsul tuturor actelor 
normative în vigoare, adoptate sau emise la nivelul județului Olt. 
        - prelungirea  de drept a valabilității Programului de transport rutier 
contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru 
județul Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
151/29.11.2012 și actualizat prin Hotărârile Consiliului Județean Olt nr. 
156/16.10.2014 și nr. 20/23.02.2017 până la data de 23 iunie 2023;  
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        - menținerea valabilității pe aceeași perioadă a stațiilor publice 
aferente traseelor înscrise în Programul de transport rutier contra cost de 
persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru județul Olt, 
prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.156/16.10.2014, completată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt  
nr. 20/23.02.2017;  
      -  încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 102 din 
27.06.2019. 
       Licențele de traseu aferente Programului de transport rutier contra 
cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean pentru județul Olt 
sunt valabile pana la data de 23.06.2023. 

Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Olt nr. 151 din 29.11.2012 cu privire la: aprobarea Programului 
de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean 
pentru judeţul Olt, în perioada 01.05.2013- 30.06.2019, cu modificările și 
completările ulterioare, a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale 
în vigoare,  motiv pentru care propunem adoptarea acestuia în forma în 
care a fost prezentat.  
 
 

 
 
 DIRECTOR EXECUTIV                                                                     ȘEF SERVICIU                                                                                                                                                                                     
       Cornel MOTOI                                                                           Costinel NETCU 
 
         
 

 
 

             Șef Serviciu  
        Juridic-Contecios 
Ana - Venera ȘTEFĂNESCU 

                                                                                     
 

                                                                                         Compartimentul Autoritatea 
                                                                                                    Judeţeană de Transport   

                                                                                            Constantin ŞTEFAN                                                                                           
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