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CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. _______/2021 

privind stabilirea programului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate valabil în perioada 01.01.2022-31.12.2031 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Covasna, 

 întrunit în şedinţa sa ordinară din data de ___________________, 

 analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Covasna 

privind stabilirea programului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate valabil în perioada 01.01.2022-31.12.2031, 

 văzând Raportul Administratorului public, precum și Avizele comisiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Covasna, 

având în vedere Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

în baza art. 173 alin. (1) lit. f) și în temeiul art. 182 alin. (1) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă programul de transport public județean de persoane prin 

curse regulate valabil în perioada 01.01.2022-31.12.2031, prevăzut în anexa, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

Compartimentul monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, transport 

public judeţean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna. 

  

Sfântu Gheorghe, _________________.   

   Președinte, 

TAMÁS Sándor 

Contrasemnează, 

p. Secretar general al județului Covasna 

SZÉKELY Réka 

Director executiv 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre se difuzează: 

 

- 1 ex. la Instituţia Prefectului - Județul Covasna; 

- 1 ex. la Compartimentul administraţie publică; 

- 1 ex. la Administrator public; 

- 1 ex. la Compartimentul monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

transport public judeţean. 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

PREȘEDINTE 

           Nr. 12268/11.11.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind stabilirea programului de transport public judeţean de persoane  

prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2022-31.12.2031 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 66 alin. (1) din O.U.G. 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, conform căruia: “Transportul rutier judeţean de persoane prin curse 

regulate se desfăşoară, până la data de 31.12.2021, în baza programelor de transport 

judeţene şi a licenţelor aflate în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniul transportului de persoane.” 

 Având în vedere Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare, care stabilește următoarele:  

- conform art. 16, alin. 1) consiliile judeţene sunt obligate să 

asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea 

serviciilor de transport public desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora, 

- conform art.17, alin.1) lit. a) și b) consiliile judeţene au atribuția 

evaluării fluxurilor de transport de persoane şi determinarea pe baza studiilor de 

specialitate a cerinţelor de transport public local, anticiparea evoluţiei acestora, 



precum și stabilirea traseelor principale şi secundare şi a programelor de transport 

privind transportul public de persoane prin curse regulate, 

- conform art. 12, alin. (3) programele de transport public de 

persoane pe trasee la nivel judeţean se realizează cu aprobarea consiliului judeţean. 

Studiul de trafic/mobilitate privind identificarea și evaluarea fluxurilor de 

călători, a cerințelor de mobilitate ale colectivităților locale și dimensionarea reală a 

tuturor traseelor a constituit suportul justificativ pentru întocmirea Programului de 

transport public județean de persoane prin curse regulate, care să ofere soluţii 

eficiente în vederea optimizării transportului public de persoane între localităţile 

judeţului Covasna din punct de vedere al numărului de trasee, capacității de 

transport, frecvenței de circulație și al vitezei de deplasare, cât și anticiparea evoluției 

acestora pe termen scurt şi mediu. 

Ținând cont de cele expuse anterior și de faptul că transportul rutier judeţean 

de persoane prin curse regulate se desfăşoară, până la data de 31.12.2021, în baza 

programelor de transport judeţene actuale, precum și necesitatea asigurării 

continuității serviciului public de transport, propun  analizarea proiectului de 

hotărâre privind stabilirea programului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2022-31.12.2031 în vederea supunerii lui 

spre dezbatere publică și spre aprobare de către Consiliul Județean Covasna, conform 

anexei. 

 

   

Președinte, 

TAMÁS Sándor 

 

 

VBM 

 


