
ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programului traseelor de transport local Bucuresti- Ilfov valabil 

pe perioada 2011-2017

Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere:

− Adresa  Autoritatea  de  Transport   Ilfov  nr....../........2011,  înregistrată  la  Consiliul 
Judeţean Ilfov cu nr.______/__________2011;

− Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.267/2010;
− Expunerea  de  motive  a  preşedintelui  şi  vicepreşedinţilor  înregistrată  la  Consiliul 

Judeţean Ilfov cu nr.3659/04.05.2011;
− Raportul  direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr. 

3660/04.05.2011;
− Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  buget,  finanţe,  bănci,  prognoze  şi  studii 

economice;
− Raportul de avizare al Comisiei de servicii publice, sociale, comerţ, privatizare şi 

integrare europeană;
− Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală,  juridică,  apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
− Raportul  de  avizare  al  comisiei  de  organizare  şi  dezvoltate  urbanistică,  lucrări 

publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
Ţinând seama de prevederile  art.17 alin.(1) lit.b)  din Legea nr.92/2007 privind 

serviciile de transport public local şi ale art.16 şi art.17 din Normele de aplicare a Legii 
serviciilor  de  transport  public  local  nr.92/2007 aprobate  prin  Ordinul  nr.353/2007 al 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;

În  temeiul  prevederilor  art.91  alin.(1),  art.97  din  Legea  nr.215/2001  a 
administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată;



HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Se aprobă Programul  traseelor de transport local Bucuresti- Ilfov valabil 
pe perioada 2011-2017,  conform anexei nr.1 care  face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

Art.2  Se aprobă modelul licenţei de traseu aferent Programului de transport rutier 
de persoane prin servicii regulate efectuate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului 
Ilfov, potrivit anexei nr.2 care  face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3   Se  împuterniceşte  directorul  Autorităţii  de  Transport  Ilfov  să  semneze 
licenţele  de trasee aferente  Programului  de  transport  rutier  de persoane prin  servicii 
regulate  efectuate  pe  raza  municipiului  Bucureşti  şi  a  judeţului  Ilfov,  la  solicitarea 
autorităţilor locale din judeţul Ilfov. 

Art.4  Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov şi Autoritatea 
de Transport Ilfov vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
Cristache Rădulescu

Avizează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Monica Trandafir

Nr. _______
Din ___________ 2011



ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

Nr.______/___________ 2011

EXPUNERE DE MOTIVE

Potrivit dispoziţiilor art.17 alin.(1) lit.b) din Legea nr.92/2007 privind serviciile de 

transport  public  local  şi  ale  art.16  din  Normele  de  aplicare  a  Legii  serviciilor  de 

transport public local nr.92/2007 consiliului judeţean îi revine, printre altele, atribuţia de 

a aproba Programul judeţean de transport public de persoane prin curse regulat, prin care 

sunt stabilite traseele principale şi secundare pe baza propunerilor formulate de către 

autorităţile publice locale şi ale operatorilor de transport rutier.

În conformitate cu prevederile art.16 şi art.17 din Normele menţionate mai sus:  

„Programele de transport  trebuie să asigure dezvoltarea echilibrată şi  eficientă, 

într-un mediu concurenţial real, a tuturor tipurilor de transport public local de persoane, 

stimulându-se folosirea tipurilor de mijloace de transport care asigură grade de poluare 

scăzute.

 În perioada de valabilitate,  programele de transport judeţene pot fi actualizate 

astfel:

    a) prin prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau ambelor capete 

de traseu,  dar  numai  la  iniţiativa autorităţilor  administraţiei  publice  judeţene şi  după 

aprobarea  prin  hotărâre  a  acestora,  cu  condiţia  ca  acestea  să  nu  se  suprapună  peste 

traseele existente;

    b)  prin  introducerea  de  noi  trasee,  la  iniţiativa  autorităţii  administraţiei  publice 



judeţene şi după aprobarea prin hotărâre a acesteia;

    c) prin modificarea numărului de curse de către autoritatea judeţeană de transport, dar 

numai la solicitarea consiliului judeţean şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia;

    d) prin modificarea orelor din graficele de circulaţie de către autorităţile judeţene de 

transport, dar numai la solicitarea consiliului judeţean şi după aprobarea prin hotărâre a 

acestuia;

    e) prin introducerea de staţii de către autorităţile judeţene de transport, dar numai la 

solicitarea consiliului judeţean şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia;

    f) prin eliminarea de staţii de către autorităţile judeţene de transport, dar numai la 

solicitarea operatorului de transport rutier şi după aprobarea prin hotărâre a consiliului 

judeţean;

    g) pentru un traseu care nu a fost atribuit în două şedinţe de atribuire.”

Faţă de cele precizate mai sus am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat pe care îl 

supunem spre dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,
Cristache Rădulescu

VICEPREŞEDINTE,                                                                VICEPREŞEDINTE,
   Roman Gheorghe                                                                       Manicea Cristina



ROMÂNIA
CONSILIUL  JUDEŢEAN ILFOV

Nr.______/___________ 2011

RAPORT

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.151/2007 a fost înfiinţată Autoritatea 
de Transport  Ilfov.

Potrivit dispoziţiilor art.17 alin.(1) lit.b) din Legea nr.92/2007 privind serviciile de 
transport  public  local  şi  ale  art.16  din  Normele  de  aplicare  a  Legii  serviciilor  de 
transport public local nr.92/2007, consiliului judeţean îi revine, printre altele, atribuţia de 
a aproba Programul judeţean de transport public de persoane prin curse regulate, prin 
care sunt  stabilite  traseele  principale  şi  secundare pe baza propunerilor  formulate de 
către autorităţile publice locale şi ale operatorilor de transport rutier.

Prin adresă, Autoritatea de Transport  Ilfov a înaintat Consiliului Judeţean Ilfov 
Programului traseelor de transport local Bucuresti- Ilfov valabil pe perioada 2011-2017.

În conformitate cu prevederile art.16 şi art.17 din Normele menţionate mai sus:  
„Programele de transport  trebuie să asigure dezvoltarea echilibrată şi  eficientă, 

într-un mediu concurenţial real, a tuturor tipurilor de transport public local de persoane, 
stimulându-se folosirea tipurilor de mijloace de transport care asigură grade de poluare 
scăzute.

 În perioada de valabilitate,  programele de transport judeţene pot fi actualizate 
astfel:
    a) prin prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau ambelor capete 
de traseu,  dar  numai  la  iniţiativa autorităţilor  administraţiei  publice  judeţene şi  după 
aprobarea  prin  hotărâre  a  acestora,  cu  condiţia  ca  acestea  să  nu  se  suprapună  peste 
traseele existente;
    b)  prin  introducerea  de  noi  trasee,  la  iniţiativa  autorităţii  administraţiei  publice 
judeţene şi după aprobarea prin hotărâre a acesteia;
    c) prin modificarea numărului de curse de către autoritatea judeţeană de transport, dar 
numai la solicitarea consiliului judeţean şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia;
    d) prin modificarea orelor din graficele de circulaţie de către autorităţile judeţene de 
transport, dar numai la solicitarea consiliului judeţean şi după aprobarea prin hotărâre a 
acestuia;



    e) prin introducerea de staţii de către autorităţile judeţene de transport, dar numai la 
solicitarea consiliului judeţean şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia;
    f) prin eliminarea de staţii de către autorităţile judeţene de transport, dar numai la 
solicitarea operatorului de transport rutier şi după aprobarea prin hotărâre a consiliului 
judeţean;
    g) pentru un traseu care nu a fost atribuit în două şedinţe de atribuire.”

Faţă de cele relatate mai sus am întocmit proiectul de hotărâre pe care îl supunem 
spre dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean Ilfov.
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