
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
H O T Ă R Â R E A  Nr.186/2008 

privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licenţelor pentru serviciile de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate speciale şi acordarea autorizaţiilor de transport,  

în judeţul Vaslui 
 
având în vedere expunerea de motive formulată de preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui prin 

care se propune aprobarea tarifelor pentru eliberarea licenţelor pentru serviciile de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate speciale şi acordarea autorizaţiilor de transport,  
în judeţul Vaslui 

 în conformitate cu prevederile Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, Ordinului 
nr.353/2007 al Ministrului Internelor şi Reformei Administrative pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
Legii nr.92/2007 şi Ordinului nr.972/2007 al Ministrului Internelor şi Reformei Administrative; 

în conformitate cu Regulamentul cadru din data de 29 octombrie 2007 privind autorizarea 
autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, şi Ordinul nr.207/2007 privind 
aprobarea Regulamentului cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de 
transport public local,  

în temeiul dispoziţiilor art.91, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. c), art.104 alin.(1) lit. e), alin.(6) lit. d) 
din Legea adm. publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul art.97 din legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui, 
H O T Ă R Ă Ş T E :      

Art.1 – Se aprobă tarifele pentru eliberarea licenţei de traseu pentru serviciile de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate speciale şi tarifele pentru acordarea autorizaţiei de transport, în 
judeţul Vaslui, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2 – Tarifele prevăzute la art.1 vor fi actualizate semestrial, prin hotărâre a Consiliului Judeţean 
Vaslui, în funcţie de coeficientul de indexare (inflaţie) publicat în Buletinul statistic editat de Comisia 
Naţională pentru Statistică.  

Art.3 – (1) Tariful pentru eliberarea licenţei de traseu pentru o perioadă mai mică de un an se 
stabileşte ca fracţie lunară din tariful perceput pentru întregul an.  
                      (2) Tariful pentru eliberarea licenţei de traseu se calculează prin rotunjire la 1 leu în 
favoarea solicitantului licenţei.  

Art.4. - Secretarul Judeţului Vaslui, va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Tehnice, în vederea 
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean 
Vaslui şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vaslui.  

 Vaslui, 23 decembrie 2008 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Ing. Vasile Mihalachi 

                                                                                                                                  Contrasemnează: 
                                                                                                                                       Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                                                                                                             Gheorghe Stoica 
 



Anexa nr.1 
La Hotărârea nr.186/2008 

T A R I F E 
privind prestaţiile realizate de către compartimentul Autoritatea de Autorizare  

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui  
 

Nr. 
crt. 

Prestaţia specifică Tarife 

1. Eliberarea licenţei de traseu pentru transportul public judeţean de persoane 
prin curse regulate speciale 

120 lei / cursă 
(tarif pentru 3 ani) 

2. Eliberarea duplicat al autorizaţiei de transport şi al licenţei de traseu specială, 
ocazionată de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate 110 lei / bucata 

3. Înlocuire licenţă de traseu specială, ocazionată de schimbarea denumirii 
operatorului de transport rutier sau a adresei acestuia 20% din tariful iniţial 

4. Acordarea autorizaţiei de transport (tarif pentru 5 ani) 332,00 lei 
5. Eliberarea copiei conforme a autorizatiei de transport (lei/buc)  244,00 lei 
6. Modificarea autorizaţiei de transport (datele de identificare,  denumire sediu) 66,40 lei(20% din 

tariful iniţial) 
7. Prelungirea autorizaţiei de transport 166,00 lei(50% din 

tariful iniţial) 
Tariful pentru o prestaţie specifică aferent eliberării unui document pentru o perioadă mai mică de 

5 ani, se stabileşte proporţ. cu durata efectivă a contractului, conform formulei de calcul alăturată: 
Durata efectivă a contractului (de la 0 - la 60 luni) Tariful (de la 0 

la 60 luni) = Durata maximă a contractului ( 60 luni) 
x Tariful 

pentru  60 luni 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licenţelor pentru serviciile de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale şi acordarea autorizaţiilor de transport, 
în judeţul Vaslui 

 
Doamnelor şi domnilor consilieri, 
Potrivit competenţelor stabilite prin art.16 alin. (1) din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport 

public local, consiliile judeţene sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi 
să controleze prestarea serviciilor de transport public desfăşurat pe raza administrativ - teritorială a 
acestora. 

Menţionăm că, până la intrarea în vigoare a Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, 
licenţele de traseu pentru transportul public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic judeţean se 
eliberau de către agenţiile teritoriale A.R.R.  

Prevederile art.202 alin. (2) din Normele privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi 
a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi 
turismului nr.1892/2006, modificat şi completat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi 
turismului nr.2514/2006, precizează: în cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate 
şi regulate speciale în trafic judeţean, tariful perceput pentru eliberarea licenţei de traseu reprezintă suma 
tarifelor aferente curselor prevăzute pentru acest traseu.  

Potrivit prevederilor art.31 alin. (2) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public 
local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007, 
autorităţile administraţiei publice judeţene, în a căror rază administrativă se afla traseul respectiv, 
eliberează licenţa de traseu pe baza căreia operatorii de transport efectuează transportul public judeţean de 
persoane prin curse regulate speciale.  

Potrivit art.35 alin. (3) din aceleaşi norme, licenţa de traseu se eliberează după prezentarea 
documentului de plată a tarifului de eliberare.  

Pentru fundamentarea structurii pe elemente de cheltuieli, pentru stabilirea tarifului perceput 
pentru eliberarea licenţei de traseu sunt necesare norme de consum ca de exemplu: cheltuieli materiale 
(energie electrică, consum cartuş de imprimare, service imprimantă, schimb refil imprimantă), cheltuieli 
cu achiziţionarea documentului), cheltuieli cu munca vie (salarii, C.AS., fond şomaj, fondul naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate, fondul de accidente şi boli profesionale, cota de contribuţie pentru 
concedii şi îndemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, fond de garantare a creanţelor salariale), etc.  

Calculaţia poate fi realizată numai în urma unui experiment, în care putem calcula în mod real 
timpul necesar funcţionarului public în realizarea operaţiunilor menţionate.  

În acest context legislativ, şi a motivelor menţionate mai sus, propunem aplicarea aceloraşi tarife 
percepute de Autoritatea Rutieră Română - AR.R., aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, 
construcţiilor şi turismului nr.2156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de 
Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., modificat prin Ordinul ministrului transporturilor nr.1309/2007. 
 Propunerea de adoptare a proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifului perceput pentru 
eliberarea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate speciale, în judeţul Vaslui este în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) lit. a), alin. 5 lit. a) 
pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,, conform cărora preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte atribuţii privind serviciile 
publice de interes judeţean şi consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de interes judeţean şi asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de 
utilitate publică de interes judeţean.  
 Faţă de considerentele menţionate mai sus, propun adoptarea de către proiectului de hotărâre 
privind aprobarea tarifului perceput pentru eliberarea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciul de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Vaslui.  
 

P R EŞ E D I N T E, 
Ing. Vasile Mihalachi 


