
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 51 

din  30 martie 2020 

 
privind aprobarea  înființarea Autorității de autorizare a municipiului Târgu Mureș în 

vederea eliberării licențelor de traseu, aprobarea Regulamentului de acordare a 

licențelor de traseu în domeniul serviciilor publice de transport local de persoane și 

completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public 

Administrarea Domeniului Public  

 
           Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare nr. 14577/1515/04.03.2020 inițiat de Primar prin Serviciului 

Siguranța Circulației, Transport Rutier și Transport Local din cadrul Serviciului Public 

Administrația Domeniului Public privind înființarea autorității de autorizare a municipiului 

Târgu Mureș în vederea eliberării licențelor de traseu, aprobarea Regulamentului de 

acordare a licențelor de traseu în domeniul serviciilor publice de transport local de 

persoane și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public 

Administrarea Domeniului Public; 

b) Avizul favorabil al Direcției proiecte cu finanțare internațională, resurse umane, 

relații cu publicul și logistică; 

c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu 

Mureș; 

În conformitate cu prevederile: 

 Art. 17, alin. (1), lit. j^1 și art. 37, alin. (1) al Legii serviciilor publice de 

transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și 

completările ulterioare,  

 Ordinului comun A.N.R.S.C/A.N.A.P. nr. 131/1401/2019 privind documentele 

standard și contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii 

serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale, realizat cu 

autobuze, troleibuze și/sau tramvaie, 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „d” și alin. (7), lit. „n”, art. 

139, alin. (1) și alin. (3), precum și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ.  

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă instituirea Autorității de Autorizare a Municipiului Târgu Mureș în 

cadrul Executivului Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrarea 

Domeniului Public – Serviciul Siguranța Circulației, Transport Rutier și Transport Local, 

având ca sarcină principală emiterea licențelor de traseu pentru operatorii de transport rutier 

care efectuează transportul public local de persoane prin curse regulate sau curse regulate 

speciale.  

 

 

 

 

 

 



Art. 2. Se aprobă Regulamentul de acordare a licențelor de traseu în domeniul 

serviciilor publice de transport local de persoane conform Anexei 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. Se aprobă completarea Capitolului III, art. 27 din Regulamentul de 

Organizare și Funcționare a Serviciului Public Administrarea Domeniului Public cu 

următoarele atribuții în sarcina Serviciului Siguranța Circulației, Transport Rutier și 

Transport Local: 

- răspunde de verificarea și controlul modului de realizare a serviciului de 

transport public local, realizat prin delegare directă către S.C. Transport Local S.A. 

prin contractul nr. 75072/29.11.2019 

- emite și verifică licențele de traseu emise către S.C. Transport Local S.A., ca 

operator de transport local persoane pe raza Municipiului Târgu Mureș; 

- emiterea licențelor se realizează în baza Legii serviciilor publice de transport 

persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și 

completările ulterioare, respectiv Ordinul A.N.R.S.C. nr. 131/2019, modelul de licență 

fiind prevăzut în Anexa 16 a acestui act normativ. 

 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Târgu Mureş prin Serviciul Public Administraţia Domeniului 

Public și Direcția proiecte cu finanțare internațională, resurse umane, relații cu publicul și 

logistică. 

 

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 

554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului 

Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică: 

 Serviciului Public Administrația Domeniului Public; 

 Direcției proiecte cu finanțare internațională, resurse umane, relații cu publicul 

și logistică;  

 S.C. Transport Local S.A.  

 

 

 

                                                                                                              Preşedinte de şedinţă 

                                              Papuc Sergiu Vasile 

                          Contrasemnează,    

p. Secretarul general al Municipiului  Târgu Mureş, 

              Director executiv D.J.C.A.A.P.L. 

                     Buculei Dianora-Monica  
 


