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CĂTRE, 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI 

Domnului Ministru Attila CSEKE 

 

 

Stimate domnule Ministru, 
 
Potrivit dispozițiilor Legii nr. 92/2007 Legea serviciilor publice de transport persoane în 

unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare și ale 

Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 

octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de 

abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu 

modificările şi completările ulterioare, consiliile judeţene exercită competenţe exclusive 

cu privire la acordarea licenţelor de traseu operatorilor care prestează transportul rutier 

de călători cu autobuze în aria teritorială de competenţă a acestora şi de reglementare 

la nivel local a serviciilor publice de transport călători. 

Licenţa de traseu reprezintă actul tehnic şi juridic emis, ca anexă la contractul de 

delegare a gestiunii, opozabilă faţă de organele cu atribuţii de control în trafic, care 

atestă dreptul unui operator de serviciu public de a presta pe un anumit traseu servicii 

publice regulate de transport rutier cu autobuze sau autocare. 

Licența de traseu se certifică prin ștampilă, semnătură și este ținută pe bordul 

autobuzului pe toata durata transportului conform prevederilor Ordinului ministrului 

transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor 

rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 

privind transporturile rutiere.  
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Luând în considerare Legea nr. 169/2019 pentru modificarea şi completarea art. V din 

Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi  

modificarea şi completarea unor acte normative, persoanele juridice de drept public nu 

au obligaţia de a aplica ştampila pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relaţia 

dintre acestea şi persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, entităţile fără 

personalitate juridică. 

De asemenea conform ordinului de ministru a Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice 

și Administrației, Dl. Cseke Attila, nu mai este nevoie de folosirea sigilului sau ștampilei 

certificarea autenticităţii şi forţa juridică a actelor fiind date de semnătura ministrului ori 

a persoanei competente. Dispoziţiile acestui ordin se aplică şi la nivelul instituţiilor 

publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale aflate în 

subordinea MDLPA, precum şi la nivelul unităţilor care funcţionează sub autoritatea 

MDLPA. 

Potrivit Adresei nr. 234/24.02.2022 transmisă de către Autoritatea pentru Digitalizarea 

României, autoritățile și instituțiile publice au obligația primirii înscrisurilor semnate cu 

semnătură electronică. 

Față de cele prezentate, vă adresăm rugămintea să ne comunicați dacă este obligatorie 

semnătura olograf și ștampilarea pentru a proceda la emiterea Licențelor de traseu. 

 

Cu stimă, 

Borboly Csaba 

Președinte 

 

 

 

 

Chiorean Adrian Alexandru 

Director general adjunct 

 

 

Miercurea-Ciuc, 02. iunie 2022. 
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