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ROMÂNIA               P R O I E C T                A v i z a t 
JUDEŢUL ARAD               S E C R E T A R 
MUNICIPIUL ARAD            Lilioara Stepănescu 
CONSILIUL LOCAL 

Nr.37/10.02.2011 
 

H O T Ă R Â R E A nr. ______ 
din ____________ 2011 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.106/2009, privind 
aprobarea înfiinţării serviciului comunitar de transport public local şi a Regulamentului 

de organizare şi funcţionare a acestuia în municipiul Arad, cu modificările ulterioare 
 

 Consiliul Local al Municipiului Arad, 
 Având în vedere: 

- iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive cu nr. 
8500/10.02.2011 ; 

- raportul nr.8502/10.02.2011 al Serviciului Transport Public Local, Autorizare 
activităţi economice, din cadrul Direcţiei Strategii Publice şi Comunicare; 

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad; 
-  prevederile Legii nr. 92/2007, Legea serviciilor de transport public local; 
- prevederile Ordinului nr. 353/23.11.2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007; 
- prevederile Ordinului nr. 972/03.10.2007, pentru aprobarea Regulamantului-cadru 

pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de 
transport public local; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.106/2009, privind 
aprobarea înfiinţării serviciului comunitar de transport public local şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a acestuia în municipiul Arad; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 165/2010, privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.106/2009, privind aprobarea 
înfiinţării serviciului comunitar de transport public local şi a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a acestuia în municipiul Arad; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 209/2010, privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.106/2009, privind aprobarea 
înfiinţării serviciului comunitar de transport public local şi a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a acestuia în municipiul Arad, cu modificările ulterioare. 

În temeiul art. 36 alin. (1) şi alin.(6) şi al art.45 din Legea nr.215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă 
prezenta  
 

H O T Ă R Â R E : 
 

Art.I.  Regulamentul  de organizare şi funcţionare a serviciului comunitar de transport public 
local în municipiul Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Arad nr. 
106/2009, cu modificările şi completările ulterioare se modifică după cum urmează: 

 
 
1. Art. 17^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul conţinut: 
 

Art. 17^1. (2) Pentru transportul prin curse speciale intrajudeţean, licentiat  de către Consiliul 
Judeţean Arad se aprobă avizarea unei singure staţii, în municipiul Arad,  staţia de destinaţie a 
transportului, respectiv sediul beneficiarului. Pentru a ajunge la staţia de destinaţie, din 
municipiu, transportatorii vor respecta trasee care să cuprindă obligatoriu străzile prevăzute la 
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art. 17^2. În cazul în care staţia de destinaţie este o altă localitate din judeţul Arad, decât 
municipiul, transportatorii vor solicita Primăriei Municipiului Arad avizarea opririi în staţiile 
pentru cursele speciale din municipiu, prevăzute la aliniatul (1). 

 
 

2. Articolul 17^3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul conţinut:  
  
 
Art. 17^3. (2) Transportatorii care efectuează transport interjudeţean şi internaţional sunt 
obligaţi să folosească pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor numai una din autogările din 
municipiul Arad şi  să utilizeze următoarele rute: 

a. pentru autogara ATLASIB-TRANSDARA- Calea 6 Vânători 
b. pentru autogara Companiei de Transport Public S.A. Arad – Calea Zimandului 
Obs. Până la mutarea autogării Companiei de Transport Public S.A. Arad se vor folosi 

străzile Calea 6 Vânători-Calea Aurel Vlaicu- Calea Victoriei-Str. Banu Mărăcine- Piaţa 
Podgoria.” 
 
 
Art.II.  Prezenta hotărâre intră în vigoare în  termen de 10 zile de la data aducerii la cunoştinţă 
publică şi se va comunica tuturor celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală. 
 
Art.III.   Prezenta hotărâre se comunică: 
-  Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad; 
- Consiliului Judeţean Arad; 
- Poliţiei Municipiului Arad 
- Primarului Municipiului Arad; 
- Direcţiei Tehnice; 
- Direcţiei Strategii Publice şi Comunicare 
- Serviciului autorizaţii; 
- Poliţiei Comunitare Arad; 
- altor persoane interesate. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R 
  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
Serviciul Transport Public Local, Autorizare activităţi economice 
Red./Dact. Liliana Florea  
Cod PMA-S1-01 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 
Nr. 8500/10.02.2011 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
Domnul Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad 
Având în vedere: 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.106 din  19 martie 
2009, privind aprobarea înfiinţării serviciului comunitar de transport public local şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia în municipiul Arad; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 165/2010, privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.106/2009, privind aprobarea 
înfiinţării serviciului comunitar de transport public local şi a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a acestuia în municipiul Arad. 

- necesitatea descongestionării traficului în municipiul Arad, precum şi încurajarea 
folosirii transportului public electric în vederea reducerii poluării; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 209/2010, privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.106/2009, privind aprobarea 
înfiinţării serviciului comunitar de transport public local şi a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a acestuia în municipiul Arad, cu modificările ulterioare. 

 
Considerăm oportună promovarea unui proiect de hotărâre având ca obiect modificarea şi 

completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului comunitar de transport 
public local în municipiul Arad. 
 
 
 
 

PRIMAR 
Gheorghe Falcă 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD              DE ACORD 
DIRECŢIA STRATEGII PUBLICE ŞI COMUNICARE           Administrator Public 
Serviciul Transport Public Local, Autorizare Activităţi Economice         Claudia Macra  
Nr.  8502/10.02.2011 
 
 

R A P O R T  
de specialitate 

 
Referitor la : expunerea de motive înregistrată cu nr. 8500/10.02.2011 a domnului Gheorghe Falcă, 
Primarul Municipiului Arad, prin care se propune modificarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a serviciului comunitar de transport public local în municipiul Arad, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Arad nr.106/2009. 
 
Având în vedere: 

- problemele apărute în aplicarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 
106/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului comunitar 
de transport public local în municipiul Arad, cu modificările şi completările ulterioare;  

-  necesitatea clarificării unor probleme apărute în aplicarea acestei hotărâri; 
 
 

P R O P U N E M: 
 

Modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 106/2009 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului comunitar de transport 
public local în municipiul Arad, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

 
3. Art. 17^1, aliniatul (2) se modifică şi va avea următorul conţinut: 
 

Art. 17^1. (2) Pentru transportul prin curse speciale intrajudeţean, licentiat  de către Consiliul 
Judeţean Arad se aprobă avizarea unei singure staţii, în municipiul Arad,  respectiv staţia de 
destinaţie a transportului, respectiv sediul beneficiarului. Pentru a ajunge la staţia de 
destinaţie, din municipiu, transportatorii vor respecta trasee care să cuprindă obligatoriu 
străzile prevăzute la art. 17^2. În cazul în care staţia de destinaţie este o altă localitate din 
judeţul Arad, decât municipiul, transportatorii vor solicita Primăriei Municipiului Arad 
avizarea opririi în staţiile pentru cursele speciale din municipiu, prevăzute la aliniatul (1). 
 

4. Articolul 17^3, aliniatul (2) se modifică şi va avea următorul conţinut:  
  
Art. 17^3. (2) Transportatorii care efectuează transport intern şi internaţional sunt obligaţi să 
folosească pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor numai una din autogările din municipiul 
Arad şi  să utilizeze următoarele rute: 

a. pentru autogara ATLASIB-TRANSDARA- Calea 6 Vânători 
b. pentru autogara Companiei de Transport Public S.A. Arad – Calea Zimandului 
Obs. Până la mutarea autogării Companiei de Transport Public S.A. Arad se vor folosi 

străzile Calea 6 Vânători-Calea Aurel Vlaicu- Calea Victoriei-Str. Banu Mărăcine- Piaţa 
Podgoria.” 
 
 
 
    Director executiv,      Şef serviciu,   
             Corina Oarşă                 Liliana Florea 


