
Atribuțiile specifice prevăzute în fișa postului aferent funcției publice de execuție 
vacante de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, la Direcția generală tehnică, 
Compartimentul transport în comun și control: 

 

Atribuţii specifice compartimentului: 

 
1. colaborează cu autoritățile competente la elaborarea programului județean anual de 

transport rutier, ce urmează a fi aprobat de către autoritatea deliberativă; 

2. în colaborare cu autoritățile competente organizează procedurile de atribuire a 

traseelor de transport public în județul Harghita; 

3. participă în comisia paritară care atribuie licențe de transport public; 

4. organizează procedura de atribuire a traseelor cuprinse în programul de transport 

contra cost județean de persoane prin curse regulate; 

5. coordonează activitatea județeană de transport public de persoane contra cost; 

6. asigură asistență tehnică de specialitate consiliilor locale la solicitarea acestora; 

7. asigură, organizează, reglementează, coordonează și controlează prestarea serviciului 

de transport rutier de persoane prin servicii regulate desfășurat între localitățile 

județului. 

8. propune acordarea subvențiilor de la bugetul județean după caz pentru acoperirea 

diferenței dintre costurile înregistrate de transportatori și sumele efectiv încasate ca 

urmare a efectuării transportului și pentru susținerea totală sau parțială a costurilor 

de transport rutier de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate; 

9. stabilește traseele principale și secundare din programul privind transportul public de 

persoane prin curse regulate și atribuirea acestora odată cu atribuirea în gestiune a 

serviciului, în conformitate cu prevederile legii. 

10. actualizează periodic traseele și a programul de transport în funcție de necesitățile de 

deplasare ale populației și în corelare cu transportul public interjudețean, 

internațional, feroviar de persoane existent, precum și corelarea între modalitățile de 

realizare a serviciului de transport public local de persoane cu autobuze. 

11. elaborează normele locale și regulamentele serviciilor de transport de persoane, cu 

consultarea asociațiilor reprezentative profesionale și patronale ale operatorilor de 

transport rutier și ale transportatorilor autorizați, precum și a organizațiilor sindicale 

teritoriale din domeniu; 

12. întocmește și propune spre aprobare modificările survenite în programul de 

transport județean printr-o hotărâre a Consiliului Județean Hargita; 

13. verifică respectarea programului județean de transport rutier contra cost aprobat; 

14. verifica concordanța dintre datele declarate de operatorii de transport contra cost și 

modul în care acestea respectă angajamentele asumate; 

15. controlează prestarea serviciului de transport rutier de persoane contra cost prin 

servicii regulate desfășurat între localitățile județului. 



16. evaluează fluxul de transport de persoane și determină în baza studiilor de 

specialitate a cerințelor de transport, precum și anticiparea evoluției acestora;  

17. urmărește încasarea amenzilor și altor sume care constituie venituri la bugetul 

județului și în caz de neplată propune executarea silită prin intermediul 

Compartimentului de venit și încasare creanțe din cadrul Direcției economice; 

18. eliberează licențele de traseu, pe baza autorizației eliberate de ANRSC pentru cursele 

regulate; 

 


