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REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea „Programului de transport public județean de persoane prin 

curse regulate, valabil pe perioada 01.01.2023 – 01.01.2033” 
 
 
 

În prezent, transportul rutier județean de persoane prin curse regulate se desfășoară 
până la data de 31 decembrie 2022, conform art. 66 alin. (1) din Ordonanța de 
Urgență nr. 70/2020, privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 
2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 
1/2011, precum şi a altor acte normative. 
De asemenea, conform art. 66 alin. (2), din  actul normativ sus menționat, consiliile 
județene sunt obligate să finalizeze în cursul anului 2022 procedurile pentru 
încheierea contractelor de servicii publice de transport rutier de persoane. 
În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii pentru asigurarea 
transportului public județean de persoane este necesară actualizarea Programului de 
transport public de persoane prin servicii regulate la nivel județean, Consiliul 
Județean Harghita a încheiat contractul de servicii nr. 84729/06.05.2022 cu Certrans 
Level S.R.L. pentru elaborarea Studiului de trafic/mobilitate privind identificarea și 
evaluarea fluxurilor de călători și a cerințelor de mobilitate ale colectivităților locale și 
studiului de oportunitate, pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de 
delegare a gestiunii serviciului de transport județean, pentru actualizarea și 
completarea Programului de transport public județean de persoane prin curse 
regulate, prestat între localitățile județului Harghita. 
Pe baza acestui contract, în vederea asigurării unui sistem de transport în comun, 
optimizat, respectiv asigurarea continuității acestuia, ținând seama de necesitățile 
utilizatorilor precum și de menținerea unei stabilități a programului județean de 
transport existent și cu condiția de a executa transportul în siguranță, ritmicitate și 
confort, Certrans Level SRL a elaborat Studiul de trafic și a actualizat Programul 
județean de transport rutier de persoane prin curse regulate, Anexa nr. 1 la proiectul 
de hotărâre. 

Programul de transport conține următoarele informații: numărul de grupe de trasee 
și traseele componente, numărul de curse necesare pentru fiecare traseu, numărul 
autovehiculelor, precum și capacitatea de transport a acestora necesare efectuării 
curselor pe fiecare traseu, stabilirea autogărilor, a capetelor de traseu și a localităților 
intermediare ale traseelor județene astfel încât acestea să fie corelate cu răspândirea 
geografică/tranzitarea/preluarea din cel mai apropiat punct al călătorilor pentru 
toate localitățile județului Harghita, urmărindu-se creșterea vitezei de deplasare a 



mijloacelor de transport în comun și reducerea duratei călătoriei. 

Conform celor prezentate mai sus, vă înaintăm spre dezbatere și aprobare proiectul 
de hotărâre în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita. 
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