
Documente 
necesare în vederea ob inerii licen elor de traseu 

pentru un serviciu de transport public jude ean de persoane prin curse regulate 
speciale 

 
 

Documentele necesare în vederea analiz rii i a eliber rii licen elor de traseu, de c tre Autoritatea 

Jude ean  de Transport, pentru efectuarea serviciului de transport public jude ean de persoane prin curse 

regulate, sunt urm toarele: 

a) cererea (formular tipizat – conform anexei I);  

b) lista vehiculelor cu care se efectueaz  traseul i capacitatea de transport a acestora (formular tipizat – 

conform anexei II).  

Pentru fiecare vehicul cuprins în list  se vor ata a copii dup : 

-cartea de identitate a vehiculului; 

-certificatul de clasificare - emis de Registrul Auto Român (R.A.R); 

-certificatul de înmatriculare; 

-asigurarea obligatorie de r spundere civila-RCA; 

-asigurare pentru persoane si bagaje; 

-contractul de leasing, dup  caz. 

c) copiile conforme ale licen ei de transport, într-un num r egal cu cel al vehiculelor prezentate în list ;  

d) graficul de circula ie propus (conform anexei III), care trebuie s  fie în concordan  cu programul de 

începere/încheiere a activit ilor, respectiv cu programul de intrare/ ie ire din schimb, vizat de beneficiarul 

transportului sau de cel care a solicitat transportul; graficul de circula ie va cuprinde sensurile în care se 

transport  persoanele pentru începerea activit ilor/ intrarea în schimb, respectiv transportul acestora la 

încheierea activit ilor/ ie irea din schimb; 

e) contractul/ contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/ beneficiarii transportului, din care s  rezulte 

programul de începere/ încheiere a activit ilor, respectiv programul de intrare /ie ire din schimb; 

f) tabelul cu persoanele transportate, anex  la contractul de transport, vizat de beneficiar ;  

g) avizul pentru sta iile de îmbarcare/debarcare eliberat de autorit ile administra iei publice locale 

(prim rii – conform modelului anexat). 

(Sta iile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate, în cazul transportului jude ean de 

persoane prin curse regulate speciale, sunt altele decât sta iile publice i trebuie s  asigure condi ii minime de 

siguran  pentru persoanele transportate). 

Operatorii de transport interesa i, vor mai depune suplimentar urm toarele documente: 

- copie a certificatului de înmatriculare  emise de oficiul registrului comer ului; 

- copia licen ei de transport eliberat  de Autoritatea Rutier  Român  - A.R.R.;

- copie a certificatului de competen  profesional  a persoanei desemnate; 

- declara ie pe propria r spundere a solicitantului privind conformitatea documentelor depuse în copie cu 

documentele originale (conform anexei IV). 

Observa ie 

Documentele vor fi depuse  în dosar cu in . 

Nu se vor accepta documente cu modific ri, ters turi, iar copiile documentelor vor trebui s  fie 

lizibile. 

 

 



 
Operator de transport…………………………………….. 

Cod de înregistrare fiscal ………………………………. 

 
 

 
 
 

ANEXA I 
 

 
 

C E R E R E 

pentru acordarea licen ei de traseu 
pentru un serviciu de transport public jude ean de persoane 

prin curse regulate speciale 
 
 

C tre Consiliul Jude ean C l ra i  
                                                                

                                                                       Compartiment Transport Public Jude ean 
 
 
 
 
 Subsemnatul ....................................................................................................................... (nume i prenume), în 

calitate de ................................................................................................... (administrator, persoan  desemnat , etc.) la 

................................................................................................... (denumirea persoanei juridice), cu sediul în localitatea 

...................................................., str. ................................................... nr. ........, bl. ......., sc. ......, et. ......, ap. ....., jude ul 

....................................., telefon ....................................., fax ....................................., având codul de înregistrare fiscal . 

...................................... (C.U.I.), cont ......................................................................................................., deschis la Banca 

...................................................., Sucursala ................................................., de in toare a licen ei de transport seria ..............., 

nr............................................., emis  de Autoritatea Rutier  Român  – A.R.R.-Agen ia C l ra i, solicit acordarea licen iei de 

traseu pentru  serviciul de transport public jude ean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul : 

........................................................................................................................................................................................................,

pentru un num r de ……………curse/zi, pe o perioad  de ................................ani/luni. 

 Anex m la prezenta documentele prev zute de Ordinul ministrului internelor i reformei administrative nr.353/2007 
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007. 
 

 

 

Data .................                                     Numele i prenumele 

                                                          .................................. 

                                                            Semn tura i tampila 

                                                        .................................... 
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Anexa II 
 
Operator de transport…………………………………….. 

Cod de înregistrare fiscal ………………………………. 

 
 

 
L I S T A 

vehiculelor cu care se efectueaz  transport persoane prin curse regulate speciale pe traseul : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 i capacitatea acestora 

 
 
 

Nr. 
crt 

Nr. 
înmatriculare 

Categoria Marca* Tip* 
Capacitate 
de transport 

Confort 
(ClasificareRAR) 

An de 
fabrica ie 

De inere 
(proprietate/leasing) 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

Pentru fiecare mijloc de transport cuprins în list , anex m prezentei copii dup : 

-cartea de identitate a vehiculului; 

-certificatul de clasificare - emis de Registrul Auto Român (R.A.R); 

-certificatul de înmatriculare; 

-asigurarea obligatorie de r spundere civila-RCA; 

-contractul de leasing, dup  caz; 

-copia conform  a licen ei de transport. 

 
 
 

Numele i prenumele      

.................................. 

              Semn tura i tampila

 .................................... 

 

*
 Categoria, marca i tipul se înscriu conform c r ii de identitate, iar la capacitate de transport se va completa num rul de 

locuri pe scaune al mijlocului de transport.  
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Anexa III 
 
Operator de transport……………………………………..                                                 VIZAT BENEFICIAR 

Cod de înregistrare fiscal ……………………………….                                                (semn tura i tampila)     

                                                                                                                   

       

GRAFICUL DE CIRCULA IE  

propus pentru transportul de persoane prin curse regulate speciale pe traseul: 

…………………………………………………………………………………………………. 

 
DUS ÎNTORS 

Ora de plecare Ora de plecare 

C1 C2 C3 C4 

 
 

km 
N

r.
s
ta

ie
  

 
Denumirea sta iei 

C1 C2 C3 C4 
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TABEL NOMINAL  

cu persoanele transportate prin curse regulate speciale pe traseul: 

…………………………………………………………………………………... 

 

Nr. 

crt. 

Numele i 

prenumele 
Localitatea în care domiciliaz  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Operatorul de transport rutier,                                                                                           BENEFICIAR, 

   (semn tura i tampila)                                                                                            (semn tura i tampila)         .   

................................................                                                                                ................................................                      
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________  

751-08-04                                                    CJCL                                                           rev 0 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Anexa IV 
 

D E C L A R A  I E 

  

 

 

Subsemnatul(a)…………………………………………………domiciliat( ) în…….……………………. 

…………………………………………...str. …………………………………………………nr. ………. 

bloc………. scara…….apartament…..sectorul(jude ul)………………………………… posesor al BI/CI 

seria……nr.…...………..eliberat de …………………………………….la data de..................................... 

CNP……………………………………………… în calitate de …………...………………………….. la 

S.C………………………………………………….……………………………………………….............

înregistrat  la Oficiul registrului comer ului sub nr. ……………………………., cod unic de înregistrare 

…………………… cu sediul în : localitatea ………………………………………………………….., 

str. ……………………………………….. nr. ……., bloc ………, scara …….., etaj ……, ap. ……, 

jude   …………………., cod po tal ……………., telefon ……………………, ……………….……., 

fax …………………………, ……………………..……., e-mail. ………………….................................,  

cunoscând c  declara iile inexacte sunt pedepsite conform legii i, de asemenea, au drept consecin  

retragerea licen ei de traseu, declar pe proprie r spundere c  toate copiile documentelor depuse în 

vederea acord rii licen ei de traseu pentru serviciul jude ean de transport persoane prin curse regulate 

speciale, sunt conforme cu documentele originale de inute. 

 

 

Data……………….. 

 

           Numele i prenumele 

                                                          .................................. 

                                                            Semn tura i tampila 

                                                        .................................... 
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(model) 
 
JUDE UL C L RA I 
 
PRIMARIA ………………………… 
 
NR…………/……………………….. 
 
 
 
 
     Catre, 
            (denumire operator)_ 
 
 
 
 Referitor la adresa nr…….. din………… depusa de catre societatea dvs va comunicam 
avizul nostru favorabil pentru intrarea si oprirea autobuzului care efectueaza transportul 
angajatilor de la ………………………………. in localitatea ……………………...... 
Cu oprire in urmatoarele statii: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 Mentionam ca prezentul aviz s-a eliberat cu respectarea prevederilor art.5 alin.(4) pct.c 
din Legea nr. 92/2007, precum si cu prevederile art.35 alin.(2) din Ordinul ministrului internelor 
i reformei administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor 

de transport public local nr.92/2007. 
 

    
 
 
 
 

semnaturi 
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Notă: 
 Contractele încheiate între operatorul de transport și beneficiar trebuie să cuprindă în 
mod expres programul de  începere/încheiere a activitătilor, respectiv intrarea / ieșirea din 
schimb, conform normelor de aplicare a Legii nr.92/2007. 
 Stațiile de îmbarcare / debarcare călători trebuie să fie altele dacât stațiile publice, ele 
fiind denumite concret în avizele eliberate de către autoritățile administrației publice locale 
(conform modelului anexat).     
 Art.35 din  Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.353/2007 
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, 
alin.: 
 (2) Staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate, în cazul 
transportului local sau judeţean de persoane prin curse regulate speciale, sunt altele decât 
staţiile publice şi trebuie să asigure condiţii minime de siguranţă pentru persoanele 
transportate. 
 (3) Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a 
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3 
ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare.  
 Documentele necesare în vederea eliberării licenţelor de traseu pentru serviciul de 
transport judeţean de persoane prin curse regulate speciale se depun, într-un dosar de 
încopciat, la registratura Consiliului judeţean Călăraşi, cu 30 de zile înainte de începerea 
activității, pentru a putea fi analizate de către Autoritatea Judeţeană de transport     și aprobată 
emiterea licențelor prin  Hotărâre de Consiliul Judetean Călăraşi.  

Licenţele de traseu public judeţean prin curse regulate speciale , caietele de sarcini 
aferente, în numar egal cu autovehiculele care urmează a fi utilizate , pe fiecare traseu în parte 
, se vor elibera contra cost  operatorilor de transport al căror dosar a fost admis , de către 
Autoritatea Judeţeană de transport  și aprobat prin Hotărâre de Consiliul Judetean Călăraşi.  
Contravaloarea licențelor de traseu a fost stabilită prin Hotărârea  Consiliului Judetean 
Călăraşi Nr. 157/19.12.2013. 
 

 
 

Nr. 
crt 

Denumire taxă Tarif 
 

1 Eliberarea licenţei de traseu pentru un serviciu de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate speciale - pentru o cursă 
(tarif pentru 3 ani)                                                                

 

 
402 lei 

2 Eliberarea unui duplicat al licenţei de traseu ocazionată de 
pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate (lei/bucată) 

 
360 lei 

3 Înlocuirea licenţei de traseu ocazionată de schimbarea denumirii  
operatorului de transport sau a adresei sediului social (lei/bucată)            

20% din         
tariful iniţial 

 


