Documente
necesare în vederea obţinerii licenţelor de traseu
pentru un serviciu de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
Documentele necesare în vederea analizării şi a eliberării licenţelor de traseu, de către
Autoritatea Judeţeană de Transport, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate, sunt următoarele:
a) cererea (formular tipizat – conform anexei I);
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul şi capacitatea de transport a acestora
(formular tipizat – conform anexei II).
-contractul de leasing, după caz.
c) copiile conforme ale licenţei de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor
prezentate în listă;
d) graficul de circulaţie propus (conform formularului prezentat mai jos), care trebuie să
fie în concordanţă cu programul de începere/încheiere a activităţilor, respectiv cu programul de
intrare/ ieşire din schimb, vizat de beneficiarul transportului sau de cel care a solicitat transportul;
graficul de circulaţie va cuprinde sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea
activităţilor/ intrarea în schimb, respectiv transportul acestora la încheierea activităţilor/ ieşirea din
schimb;
e) contractul/ contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/ beneficiarii transportului, din
care să rezulte programul de începere/ încheiere a activităţilor, respectiv programul de intrare
/ieşire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar ;
g) avizul pentru staţiile de îmbarcare/debarcare eliberat de autorităţile administraţiei publice
locale (primării - conform anexei III).
(Staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate, în cazul transportului
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, sunt altele decât staţiile publice şi trebuie să
asigure condiţii minime de siguranţă pentru persoanele transportate).
- declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind conformitatea documentelor depuse
în copie cu documentele originale (conform anexei IV).
Nota:
Documentele vor fi depuse, în dosare cu şină, în dublu exemplar ( în vederea solicitării
avizului, conform dispoziţiilor legale, C.J.Ialomita va transmite un exemplar Autorităţii Rutiere
Române - A.R.R. Agenţia Ialomita ).

ANEXA I
CERERE
pentru acordarea licenţei de traseu
pentru un serviciu de transport public judeţean de persoane
prin curse regulate speciale

Către Consiliul Judeţean Ialomita

Subsemnatul .......................................................................... (nume şi prenume), în calitate de
.............................................(administrator, persoană desemnată, etc.) la ..............................................
(denumirea persoanei juridice), cu sediul în localitatea ...................................................., str.
................................................... nr. ....., bl. .., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul .....................................,
telefon ....................................., fax ....................................., având codul de înregistrare fiscală.
.................................................... (C.U.I.), deţinătoare a licenţei de transport seria ......................,
nr.................................., emisă de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.-Agenţia ..………………….,
solicit acordarea licenţiei de traseu pentru un serviciu de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale pe traseul :
..................................................................................................................................................................
pentru un număr de ……curse/zi, pe o perioadă de .....ani.
Anexăm la prezenta documentele prevăzute de Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport
public local nr.92/2007.

Data .................

Numele şi prenumele
..................................
Semnătura şi ştampila
....................................

ANEXA II
Operator de transport……………………………………..
Cod de înregistrare fiscală……………………………….

LISTA
vehiculelor cu care se efectuează transport persoane prin curse regulate speciale pe traseul :
………………………………………………………………………………………………………….
şi capacitatea acestora

Nr.
Nr.
Capacitate
Confort
An de
Deţinere
(ClasificareRAR) fabricaţie (proprietate/leasing)
crt înmatriculare Categoria Marca* Tip*
de
transport

Numele şi prenumele
..................................
Semnătura şi ştampila
....................................

*

Categoria, marca şi tipul se înscriu conform cărţii de identitate, iar la capacitate de transport se
va completa numărul de locuri pe scaune al mijlocului de transport înscris în certificatul de
clasificare emis de Registrul Auto Român-R.A.R.

Operator de transport……………………………………..

VIZAT BENEFICIAR

Cod de înregistrare fiscală……………………………….

(semnătura şi ştampila)

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

DUS
Ora de plecare
C1

C2

C3

km
C4

Nr.staţie

………………………………………………………………………………………………….
ÎNTORS
Ora de plecare

Denumirea staţiei
C1

C2

C3

C4

1
2
3
4
5
6
7

A. Condiţii pentru asigurarea caietului de sarcini:
1. Zilele în care circulă (1,2,3,4,5,6,7): …………………….............................………………………
2. Nr.de autovehicule necesar/Nr.de înmatriculare:………………………...........…………………….
3. Amenajările şi dotările autovehiculului:……………………………………….......………………..
4. Numărul de şoferi necesar:…………………………………………………………………………..
B. Avize pentru utilizarea staţiilor:
Nr.
crt

Staţia

Nr./Data avizului

Valabil până la :

1
2
3
4

Operatorul de transport rutier,
(semnătura şi ştampila)
Data emiterii
..........................

Anexa
la contractul de transport nr. _________________
TABEL NOMINAL
cu persoanele transportate prin curse regulate speciale pe traseul:
…………………………………………………………………………………...
Nr.

Numele şi

crt.

prenumele

Localitatea în care domiciliază

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Operatorul de transport rutier,
(semnătura şi ştampila)

BENEFICIAR,
(semnătura şi ştampila)

ANEXA III
Operatorul de transport :
Către,
PRIMĂRIA (municipiului, oraşului, comunei)
……….…………………………………………………….
Operatorul de transport rutier ____________________________________________, cu
sediul în_____________________, str.___________________________ , nr. ________________,
posesor al licenţei de transport LTP nr.________________________, cu termen de valabilitate până
la data de______________, reprezentată prin_________________________________________, în
calitate de____________________________, în conformitate cu prevederile art.35, alin.(1) şi (2) din
Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul
M.I.R.A. nr.353/2007 (M.O nr.824/3.12.2007), în vederea eliberării licenţei/ licenţelor de traseu de
către Consiliul Judeţean Ialomita, vă solicităm acordarea următorului :
AVIZ
pentru staţiile de pe raza administrativ teritorială a primăriei
utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate prin curse regulate speciale pe
traseul:
…………………………………………………………………………………………………
Primăria avizează amplasamentul staţiilor (altele decât staţiile publice) pentru
urcarea/coborârea persoanelor transportate pe traseul sus-menţionat, după cum urmează:
1*……………………………………………………………………………………………...
2*………………………………………………………………………………………………
3*………………………………………………………………………………………………
4*………………………………………………………………………………………………
5*………………………………………………………………………………………………
(* se precizează: strada, numărul sau vecinătatea amplasamentului staţiei avizate)
Prezentul aviz este valabil începând cu data de ……………. până la ………………….

PRIMĂRIA
(semnătura şi ştampila)

Operator de transport rutier,
(semnătura şi ştampila)

ANEXA IV

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a)……………………………………domiciliat(ă) în…….…………………….
str.……………………...…nr.……bloc……scara…….apartament…..sectorul(judeţul)…………...…
posesor al BI/CI seria……nr.…...………..eliberat de …………………………………….la data
de.....................................în calitate de …............……….. la S.C…………………….........înregistrată
la Oficiul registrului comerţului sub nr. ……………………………., cod unic de înregistrare
…………………… cu sediul în localitatea …………….., str. ……………………………………..
nr. ……., bloc ………, scara …….., etaj ……, ap. ……, judeţ …………………., cod poştal
……………., telefon ………….....…………, fax …………………………, cunoscând că declaraţiile
inexacte au drept consecinţă retragerea licenţei de traseu, declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că toate copiile documentelor depuse în vederea
acordării licenţei de traseu pentru serviciul judeţean de transport persoane prin curse regulate
speciale, sunt conforme cu documentele originale deţinute.

Data………………..

Numele şi prenumele
..................................
Semnătura şi ştampila
....................................

PRECIZĂRI PRIVIND CONTRACTUL DE TRANSPORT
Contractul cu beneficiarul transportului va fi încheiat în formă scrisă şi va cuprinde clauze
referitoare la:
- denumirea părţilor contractante;
- obiectul contractului;
- durata contractului;
- drepturile şi obligaţiile părţilor contractante;
- nivelul obligaţii financiare (valoarea prestaţiei/tarif practicat);
- condiţii de plată;
- răspunderea contractuală;
- condiţii de redefinire a clauzelor contractuale;
- condiţiile de reziliere a contractului;
- interdicţia subdelegării, înţelegând prin aceasta încheierea unor contracte cu terţii având drept
obiect prestarea serviciului/activităţii delegat/delegate, astfel cum sunt prevăzute în legea serviciului
delegat;
- penalităţi pentru neîndeplinirea termenelor şi condiţiilor
- forţa majoră;
- soluţionarea litigiilor;
- alte clauze.
ATENŢIE !!!
Contractul cu beneficiarul transportului va cuprinde în mod obligatoriu programul de
începere /încheiere a activităţilor, respectiv programul de intrare /ieşire din schimb;
La redactarea contractului de transport aveţi posibilitatea consultării unui model de contract,
prezentat mai jos.
ALTE PRECIZĂRI
Documentele necesare în vederea eliberării licenţelor de traseu pentru serviciul de transport
judeţean de persoane prin curse regulate speciale se depun, într-un dosar, la registratura
Consiliului Judeţean Ialomita
Licenţele de traseu public judeţean prin curse regulate speciale şi caietele de sarcini aferente
acestora, se eliberază – contracost – operatorilor de transport al căror dosar a fost admis de
către Autoritatea Judeţeană de transport din cadrul Consiliului Judeţean Ialomita

CONTRACT (MODEL)
de transport rutier de persoane
prin curse regulate speciale
Nr._______ din ______________
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. _______________________________________________________________, cu sediul
în localitatea _______________________ str._____________________________nr. ____________,
înregistrată la Oficiul registrului comerţului sub nr. __________________________________, cod
unic de înregistrare __________________, telefon __________________, fax ____________,
reprezentat prin domnul/doamna ____________________________________________________,
având calitatea de ___________________, denumit în continuare beneficiar,
şi
1.2. Operatorul de transport _________________________________________________,
cu sediul în localitatea ___________________________ str.________________________________
nr._______, înregistrată la Oficiul registrului comerţului sub nr. ___________________________,
cod unic de înregistrare ____________________,
telefon ________________________, fax
_____________________, reprezentat prin domnul/doamna ________________________________,
având calitatea de ___________________, denumit în continuare transportator,
convin încheierea prezentului Contract de transport rutier de persoane prin curse
regulate speciale, care cuprinde următoarele clauze:
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prezentul contract are ca obiect executarea serviciului de transport, prin curse regulate
speciale, în beneficiul persoanelor prezentate în tabelul nominal vizat de beneficiar, conform anexei,
la şi de la locul de desfăşurare activităţii, pe următorul traseu:
_________________________________________________________________________________
2.2. Prestarea propriu-zisă a serviciului de transport de persoane prin curse regulate speciale
pentru traseul menţionat la alin.2.1, se realizează de către transportator conform graficului de
circulaţie vizat de beneficiar, care face parte integrantă din prezentul contract.
2.3. Persoanele transportate sunt angajate la ______________________________ şi îşi
desfăşoară activitatea în zilele ____________________________, ale fiecărei săptămâni, după
următorul program:
Programul de lucru / de desfaşurare a activităţii
Începerea programului (ora începerii programului )
Încheierea programului (ora încheierii programului)

schimbul I

schimbul II

schimbul III

3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioada de ______ an/ani de la data semnării acestuia
de către părţile contractante.
4. PREŢULTRANSPORTULUI. MODALITĂŢI DE PLATĂ
4.1. Preţul convenit pentru executarea serviciului de transport de persoane prin curse regulate
speciale pe traseul menţionat la alin.2.1, conform graficului de circulaţie stabilit de comun acord este
de: _________ ron.
4.2. Contravaloarea serviciului de transport se va achita de beneficiar, în contul
transportatorului, în termenul convenit, de maxim ______ zile, de la emiterea facturii de către
transportator.
4.3. Dacă beneficiarul nu achită contravaloarea facturilor în termen de _____ zile de la
expirarea perioadei stabilite la alin.4.2., transportatorul are dreptul de a sista executarea serviciului,
de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii şi de
a percepe, o cotă procentuală din preţul transportului, ca penalităţi la sumele echivalente.

4.4. Cota procentuală pentru fiecare zi de întârziere este de _____ % din preţul contractului,
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
5. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
5.1. Drepturile şi obligaţiile beneficiarului
a) Beneficiatul are dreptul să convoace transportatorul în vederea stabilirii măsurilor necesare
pentru remedierea unor deficienţe apărute în executarea serviciului de transport prestat;
b) Beneficiarul are dreptul să rezilieze contractul de transport rutier de persoane prin curse
regulate speciale, în cazul săvârşirii unor abateri grave de către transportator;
c) Beneficiarul are îşi rezervă dreptul de a renunţa la serviciul contractat, prin notificare scrisă
adresată transportatorului, în situaţia în care din motive de organizare nu mai este necesar transportul
de persoane pe traseul menţionat la pct.2-obiectul contractului;
d) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia transportatorului tabelul nominal cu
persoanele ce urmează a fi transportate ori de câte ori apar modificări privind conţinutul acestuia;
e) Beneficiarul are obligaţia de a notifica transportatorul în legătură cu orice modificări
referitoare la programul de începere/încheiere a activităţilor;
f) Beneficiarul are obligaţia instruirii persoanelor care urmează a fi transportate în ceea ce
priveşte îndatorirea acestora de a avea asupra lor în permanenţă, în timpul efectuării transportului, a
legitimaţiilor sau a altor documente legale de identificare;
g) Beneficiarul are obligaţia de a achita contravaloarea serviciului prestat de transportator, adică
preţul transportului convenit şi stabilit, de comun acord, de părţile contractante.
5.2. Drepturile şi obligaţiile transportatorului
a) Transportatorul are dreptul să întrerupă prestarea serviciului de transport în cazul
nerespectării obligaţiilor contractuale de către beneficiar, cu obligaţia de a notifica, în prealabil cu
____ zile, întreruperea prestării serviciului sau rezilierea contractului;
b) Transportatorul are dreptul să efectueze, cu informarea beneficiarului şi aprobarea
autorităţilor competente, modificări temporare (suspendări, limitări, micşorarea frecvenţei de
circulaţie, devieri de traseu etc.) în deservirea traseului, atunci când aceste modificări sunt necesare,
în caz de avarii, executarea unor lucrări la infrastructura rutieră etc.
c) Transportatorul are obligaţia de a asigura obţinerea avizelor pentru staţiile de
îmbarcare/debarcare, a licenţei de traseu, precum şi a tuturor documentelor necesare în vederea
efectuării în condiţii de legalitate şi siguranţă a serviciului de transport care face obiectul prezentului
contract;
d) Transportatorul are obligaţia să efectueze transportul pe traseul menţionat la alin.2.1, cu
mijlocul/mijloacele de transport având capacităţile de transport prevăzute în graficul de circulaţie
vizat de beneficiar şi conform caietului de sarcini aferent licenţei de traseu, emisă de autorităţile
competente;
e) Transportatorul are obligaţia să asigure menţinerea stării tehnice corespunzătoare a
vehiculelor precum şi dotarea şi asigurarea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii necesare mijloacelor
de transport afectate pentru realizarea serviciului;
f) Transportatorul are obligaţia de a respecta programul de transport (plecările şi sosirile)
potrivit orelor înscrise graficul de circulaţie şi caietul de sarcini al licenţei de traseu;
g) Transportatorul are obligaţia de a asigura serviciul de transport regulat prin curse speciale în
mod exclusiv şi numai persoanelor înscrise în tabelul nominal vizat de beneficiar.
6. MODIFICAREA CONTRACTULUI
6.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate, cu acordul ambelor părţi, prin act
adiţional la contract.
6.2. În cazul în care beneficiarul sau transportatorul nu se vor adapta noilor condiţii
contractuale, ca urmare a modificărilor precizate la punctul 6.1., contractul de transport încetează de
drept.

7. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
7.1. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract
atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.
7.2. Încălcarea, în mod repetat, de către transportator a prevederilor prezentului contract, a
reglementărilor în vigoare privind transportul rutier, precum şi nerespectarea prevederilor caietului
de sarcini dă dreptul beneficiarului de a solicita autorităţii de autorizare, retragerea licenţei de traseu,
în condiţiile legii.
7.3. Pentru neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere, a obligaţiilor
asumate prin prezentul contract, partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese;
8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
8.1. Încetarea contractului de transport are loc în următoarele situaţii :
a) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către transportator, prin rezilierea
contractului la cererea beneficiarului, cu plata unei despăgubiri în sarcina transportatorului;
b) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către beneficiar, prin rezilierea contractului
la cererea transportatoruluii, cu plata unei despăgubiri în sarcina beneficiarului;
c) la expirarea duratei stabilite în contract;
d) la data retragerii licenţei de traseu deţinute de transportator;
8.2. Pierderea calităţii de operator de transport rutier, ca urmare a pierderii valabilităţii
(retragerii) licenţei de transport are drept consecinţă anularea de drept a prezentului contract de
transport.
8.3. Prezentul contract este desfiinţat de drept, fără somaţie şi punere în întârziere şi fără
intervenţia instanţei de judecată, în cazul în care beneficiarul/transportatorul este declarat în faliment.
9. FORŢA MAJORĂ
9.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau de
executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza
prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a
fost cauzată de forţa majoră, astfel cum este definită în lege.
9.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să o notifice şi să comunice actele
doveditoare celeilalte părţi, în termen de 3 zile de la producerea evenimentului şi să ia toate măsurile
posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
9.3. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă, cu condiţia ca această parte să nu
fi fost pusă în întârziere anterior producerii cazului de forţă majoră.
9.4. Dacă în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au
dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să
pretindă daune-interese.
10. LITIGII
10.1. Părţile vor depune toate diligenţele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a
diferendelor apărute în legătură cu executarea prezentului contract de transport.
10.2. În măsura în care rezolvarea diferendelor nu va putea fi făcută pe cale amiabilă, părţile
se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente.
11. ALTE CLAUZE
11.1. Transportatorul nu poate încheia cu terţi contracte de subdelegare a activităţilor
specifice care fac obiectul prezentului contract de transport de persoane prin curse regulate speciale,
acest fapt fiind interzis.
11.2. Cesionarea prezentului contract de către operatorul de transport unei alte societăţi nu
este admisă, decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înfiinţării
ca filială a transportatorului, cu respectarea condiţiilor stabilite prin prezentul contract de transport.
11.3. Părţile contractante se obligă să respecte întocmai clauzele prezentului contract de
transport.
11.4. Prezentul contract se completează cu prevederile cuprinse în Legea serviciilor de
transport public local nr. 92/ 2007 şi în Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.

353/ 2007 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.
92/2007, precum şi cu prevederile Caietului de sarcini aferent licenţei de traseu.
Prezentul contract de transport, prin curse regulate speciale, reprezintă voinţa părţilor şi a fost
încheiat astăzi data de _______________, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte
contractantă.
Anexe la prezentul contract sunt următoarele :
a) Tabelul nominal cu persoanele transportate prin curse regulate speciale
b) Graficul de circulaţie pentru transportul de persoane prin curse regulate speciale.

BENEFICIAR

TRANSPORTATOR

_______________________________

_______________________________

_______________________(calitatea)

_______________________(calitatea)

________________ (nume, prenume)

________________ (nume, prenume)

