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REGULAMENT 

privind acordarea licențelor de traseu și a autorizațiilor de transport în aria 

Societății Metropolitane de Transport Timișoara 

 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1 

(1) Prezentul Regulament privind acordarea licențelor de traseu și a autorizațiilor de transport 

în domeniul serviciilor de transport public local în aria administrativ- teritorială a Societății 

Metropolitane de Transport Timișoara a fost întocmit în baza următoarelor acte normative: 

- Legea nr. 92/2007 privind serviciile de trasnsport public local; 

- OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului 

public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciului de transport public local; 

- Ordinul nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de 

transport în domeniul serviciilor de transport public local; 

- Legea 51/ 2006 privind serviciile comunitare de utilități publice 

 

Art. 2 

Prevederile prezentului regulament se aplică următoarelor serviciilor de transport public local: 

a) servicii de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze  

b) servicii de transport public local de persoane efectuat cu tramvaie și troleibuze 

 

CAPITOLUL II 

ACORDAREA LICENȚELOR DE TRASEU 

 

Art. 3  

Este considerat serviciu public de transport local de persoane prin curse regulate serviciul 

public de transport care îndeplinește cumulative următoarele condiții:  

a) se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit și 

licențiat conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile 

rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2014, cu modificările și 

completările ulterioare, sau de către un transportator autorizat, așa cum acesta este definit și 

autorizat conform prevederilor prezentei legi; 

b) se efectuează pe raza administrativ-teritorială a unei localități sau, după caz, a unităților 

administrativ-teritoriale membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară ori ale altor 

forme de asociere între unitățile administrativ-teritoriale sau numai între localitățile unui 

județ, fără a depăși limitele administrativ-teritoriale ale acesteia/acestuia, cu excepția liniilor 

de ieșire sau altor elemente auxiliare activității respective care intră pe teritoriul localității 

învecinate. În cazul în care traseul transportului pe șină depășește limita localității, acesta va 

fi considerat serviciul public de transport local; 

c) se execută pe rute și cu programe de circulație prestabilite de către consiliul local, consiliul 

județean, Consiliul General al Municipiului București sau de adunarea generală a asociației de 

dezvoltare intercomunitară ori a altor forme de asociere între unitățile administrativ-

teritoriale; 
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d) se efectuează de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu 

mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie sau metrou, 

deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing de acesta sau de către unitatea 

administrativ-teritorială sau, după caz, de către unitățile administrativ-teritoriale membre ale 

asociației de dezvoltare intercomunitară înmatriculate sau înregistrate ori ale altor forme de 

asociere între unitățile administrativ-teritoriale, după caz, în județul sau localitatea respectivă. 

În condițiile prezentei legi, transportul realizat cu troleibuze, tramvaie sau metrou se 

realizează de către transportatorii autorizați; 

e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite 

stații sau autogări, după caz; 

f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat 

percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de legitimații de călătorie 

individuale eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu 

modificările ulterioare; 

g) autoritățile locale competente exercită competențe exclusive cu privire la acordarea 

licențelor de traseu operatorilor care prestează transportul rutier de călători cu autobuze în 

aria teritorială de competență a acestora și de reglementare la nivel local a serviciilor publice 

de transport călători; 

h) autoritatea administrației publice locale impune sau contractează obligații de serviciu 

public și poate acorda, în schimbul îndeplinirii acestora, drepturi exclusive și/sau compensații 

de orice natură. Prin obligație de serviciu public se înțelege o cerință definită sau stabilită de 

autoritatea competentă pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes 

general, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-

ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi retribuit. 

Contractele de servicii publice nu presupun în mod obligatoriu acordarea de compensații. 

 

Art. 4 

Autoritatea de autorizare din cadrul Societății Metropolitane de Transport Timișoara 

eliberează pentru traseele cuprinse în programul de transport public local de persoane prin 

curse regulate licențe de traseu însoțite de caietul de sarcini aferent acestora. 

 

Art. 5 

Licența de traseu reprezintă actul tehnic și juridic emis de autoritatea de autorizare din cadrul 

Societății Metropolitane de Transport Timișoara ca anexă la contractul de delegare a 

gestiunii, opozabilă față de organele cu atribuții 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. 

 

Art. 6 

Programul de transport al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate 

se întocmește și se aprobă de către autoritatea de autorizare din cadrul Societății 

Metropolitane de Transport Timișoara pentru o perioadă de 10 ani. 

  

Art. 7 

1) Dovada atribuirii serviciului public de transport local o reprezintă licența de traseu, emisă 

de autoritatea de autorizare din cadrul Societății Metropolitane de Transport Timișoara, 

pentru fiecare vehicul dovedit ca deținut în proprietate sau în baza unui contract de leasing, 

utilizat în realizarea transportului conform prevederilor contractului de servicii publice. 
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2) Licența de traseu însoțită de caietul de sarcini aferent acesteia se eliberează operatorilor de 

transport rutier de către autoritatea de autorizare din cadrul Societății Metropolitane de 

Transport Timișoara în număr solicitat de aceștia, dar cel puțin în număr egal cu numărul de 

autovehicule active necesar pentru efectuarea traseului respectiv. 

3) Licența de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu durata de valabilitate a 

contractului de servicii publice.  

4) Licența de traseu se eliberează după prezentarea de către operatorul de transport rutier a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 

5) Licența de traseu este nominală și nu este transmisibilă  

6) Caietul de sarcini aferent licenței de traseu cuprinde: 

- stațiile publice, precum și amplasarea acestora 

- numărul și capacitatea autobuzelor 

- intervalul de succedare a curselor 

- ora primei/ ultimei plecări de la capătul de traseu 

- zilele în care se efectuează transporturile 

 

Art. 8 

În vederea obținerii licenței de traseu pentru serviciul de transport public local de persoane 

prin curse regulate, operatorul de transport rutier va depune la autoritatea de autorizare din 

cadrul Societății Metropolitane de Transport Timișoara un dosar care va cuprinde: 

a) cerere tip, conform anexei 1; 

b) copie a certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului; 

c) copie a licenței comunitare; 

d) lista vehiculelor cu care se efectuează serviciul de transport public local; 

e) copiile conforme ale licenței comunitare, într-un număr egal cu cel al vehiculelor 

prezentate în listă; 

f) copii după cărțile de identitate ale vehiculelor cu care se efectuează serviciul de transport 

public local; 

g) copii după taloanele vehiculelor cu care se efectuează serviciul de transport public local; 

h) graficul de circulație propus aferent traseului atribuit;  

i) avizul(e) eliberat(e) de compartimentul/ serviciul specializat de transport din cadrul 

autorităţilor administrației publice locale, pentru stațiile utilizate pentru urcarea/ coborârea 

persoanelor transportate; 

j) dovada achitării taxei pentru eliberarea licenței de traseu. 

 

Art. 9 

(1) Autoritatea de autorizare din cadrul Societății metropolitane de Transport Timișoara, 

analizează documentele depuse de solicitant în vederea acordării licenței de traseu și a 

caietului de sarcini și, dacă este necesar, transmite solicitantului o adresă prin care i se aduce 

la cunoștință obligația de a face completări, corecturi sau clarificări, cu referire la cererea și 

documentele depuse, în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea documentației. 

(2) În cazul în care în termen de 10 zile de la data adresei de solicitare a completărilor 

solicitantul nu transmite toată documentația corespunzătoare prevăzută de prezentul 

regulament, inclusiv completările solicitate, autoritatea de autorizare va radia solicitarea 

respectivă din procedura de acordare licenței de traseu și a caietului de sarcini și va comunica 

această decizie solicitantului. 
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Art. 10 

Autoritatea de autorizare din cadrul Societății Metropolitane de Transport Timișoara  

întocmește un referat de specialitate care include propunerea justificată de 

acordare/respingere a licenței de traseu, pe care îl înaintează Consiliului Director al Societății 

Metropolitane de Transport Timișoara, în termen de maximum 10 zile de la data: 

a) înregistrării documentației, dacă aceasta este completă; 

b) primirii completărilor solicitate, dacă documentația este corespunzătoare; 

 

Art. 11 

În cazul în care autoritatea de autorizare din cadrul Societății Metropolitane de Transport 

Timișoara propune respingerea acordării licenței de traseu, se transmit solicitantului: 

a) Hotărârea Societății Metropolitane de Transport Timișoara privind respingerea cererii de 

acordare a licenței de traseu; 

b) motivele refuzului de acordare a licenței de traseu. 

 

Art. 12 

(1) În perioada de valabilitate, programul de transport public local poate fi actualizat de către 

Societatea Metropolitană de Transport Timișoara, astfel: 

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

traseu; 

b) prin introducerea de noi trasee; 

c) prin modificarea numărului de curse; 

d) prin modificarea orelor din graficele de circulație; 

e) prin introducerea de stații noi; 

f) prin eliminarea de stații; 

g) prin modificări temporare ale traseelor ocazionate de lucrări, evenimente, etc. 

(2) După aprobarea programului de transport de către Societatea Metropolitană de Transport 

Timișoara, operatorul de transport rutier va solicita eliberarea unor noi licențe de traseu și a 

caietelor de sarcini aferente acestora numai în situațiile prevăzute la art. 12 alin. (1) litera a) și 

b).  

(3) În situațiile prevăzute la art. 12 alin. (1) literele e) și g) eliberarea/ modificarea licențelor 

de traseu și a caietelor de sarcini aferente se va face de către autoritatea de autorizare din 

cadrul asociației, cu avizul eliberat de compartimentul/ serviciul specializat de transport din 

cadrul autorităţilor administrației publice locale, pentru stațiile utilizate pentru urcarea/ 

coborârea persoanelor transportate. 

 

Art. 13 

Retragerea licenței de traseu se face de către autoritatea de autorizare din cadrul Societății 

Metropolitane de Transport Timișoara, în următoarele cazuri: 

a) când nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza eliberării acesteia; 

b) în cazul unor abateri grave de la prevederile caietului de sarcini aferent licenței de 

traseu sau ale regulamentului pentru efectuarea transportului public local; 

c) la încetarea activității operatorului de transport rutier; 

d) la retragerea licenței de transport; 

e) în cazul în care contractul de delegare a gestiunii se reziliază, cu o notificare prealabilă 

de 60 de zile.  
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Art. 14 

(1) La cererea titularului, autoritatea de autorizare din cadrul Societății Metropolitane de 

Transport Timișoara propune modificarea licenței de traseu și a caietului de sarcini în cazul 

modificării datelor de identificare, respectiv a denumirii și/sau a sediului titularului de 

autorizație. 

(2) În situația prevăzută la alin. (1), cererea de modificare a autorizației de transport va fi 

însoțită de documentul de plată a tarifului de eliberare. 

 

Art. 15 

(1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licențelor de traseu se comunică de către 

operatorul de transport rutier autorității de autorizare din cadrul Societății Metropolitane de 

Transport Timișoara, în termen de maxim 10 zile de la data constatării, acestea înlocuindu-se 

cu un document nou, cu plata tarifelor aferente.  

(2) Pierderea sau sustragerea licențelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al României. 

 

Art. 16 

Licența de traseu și caietele de sarcini ale acestora, eliberate unui operator de transport sau 

unui transportator autorizat, nu pot fi utilizate de către alte persoane pentru a executa cu 

autovehiculele deținute activități de transport public. 

 

CAPITOLUL III 

ACORDAREA AUTORIZAȚIILOR DE TRANSPORT 

 

Art. 17 

1) Autoritatea de autorizare din cadrul Societății Metropolitane de Transport Timișoara are 

dreptul să acorde, să modifice, să prelungească, să suspende și să retragă autorizații de 

transport pentru serviciile de transport public local efectuate cu tramvaie și troleibuze. 

2) Autoritatea de autorizare acordă autorizația de transport pe baza examinării și evaluării 

experienței transportatorului, a capacității sale profesionale, a onorabilității, a capabilității 

economico-financiare, a capacității și dotării tehnice necesare pentru asigurarea calității și 

continuității serviciului. 

3) Pentru obținerea autorizațiilor de transport, transportatorii sunt obligați să depună la sediul 

Societății Metropolitane de Transport Timișoara următoarele documente: 

a) cerere-tip, conform anexei nr. 4; 

b) copie a certificatului de înmatriculare și a certificatului constatator emise de oficiul 

registrului comerțului; 

c) declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind 

perioadele în care a mai executat transport public local, menționându-se cazurile de interdicție 

sau de suspendare a efectuării serviciului respectiv; 

d) cazierul judiciar al persoanei desemnate, în original, din care să reiasă că nu a săvârșit fapte 

penale privind infracțiuni de natură comercială, de nerespectare a condițiilor de plată și 

angajare a personalului, precum și de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea 

transporturilor; 

e) declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, prin care se 

menționează mijloacele de transport pe care dorește să le utilizeze în executarea serviciului de 

transport public local și dacă acestea sunt sau vor fi deținute în proprietate sau în baza unui 

contract de leasing; 
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f) declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind baza 

materială pe care o deține în proprietate sau în baza unui contract de închiriere, care să 

asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se execută serviciul respectiv; 

g) declarație pe propria răspundere pentru persoanele juridice, în original, semnată de 

conducătorul unității și ștampilată, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei 

proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de 

data depunerii documentației; 

h) scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului, cu cel mult 30 de zile înainte 

de data depunerii documentației; 

i) copie a certificatului de competență profesională a persoanei desemnate. 

j) declarație pe propria răspundere în care se menționează mijloacele de transport utilizate în 

executarea serviciului de transport public local precum și modul de deținere al acestora, 

proprietate sau în baza unui contract de leasing. 

k) dovada achitării taxei pentru eliberarea autorizației de transport 

 

Art. 18 

Autoritatea de autorizare din cadrul Societății metropolitane de Transport Timișoara nu 

eliberează autorizații de transport dacă solicitantul se află în una dintre următoarele situații: 

a) nu are în obiectul de activitate serviciul de transport respectiv; 

b) face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment; 

c) documentația prezentată pentru acordarea autorizației de transport este incompletă; 

d) persoana desemnată a săvârșit fapte penale privind infracțiuni de natură comercială, de 

nerespectare a condițiilor de plată și angajare a personalului, precum și de încălcare a 

prevederilor legale privind efectuarea transporturilor; 

e) mijloacele de transport cu care dorește să presteze serviciul de transport public local nu 

sunt sau nu vor fi deținute în proprietate ori în baza unui contract de leasing; 

f) nu deține baza materială în proprietate sau în baza unui contract de închiriere, care să 

asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se execută serviciul respectiv; 

g) furnizează informații neconforme cu realitatea în documentele prezentate pentru acordarea 

autorizației. 

  

Art. 19 

(1) Autoritatea de autorizare din cadrul Societății metropolitane de Transport Timișoara, 

analizează documentele depuse de solicitant în vederea acordării autorizației de transport și, 

dacă este necesar, transmite solicitantului o adresă prin care i se aduce la cunoștință obligația 

de a face completări, corecturi sau clarificări, cu referire la cererea și documentele depuse, în 

termen de maximum 10 zile de la înregistrarea documentației. 

(2) În cazul în care în termen de 10 zile de la data adresei de solicitare a completărilor 

solicitantul nu transmite toată documentația corespunzătoare prevăzută de prezentul 

regulament, inclusiv completările solicitate, autoritatea de autorizare va radia solicitarea 

respectivă din procedura de acordare a autorizației de transport și va comunica această decizie 

solicitantului. 

 

Art. 20 

În funcție de modul de prezentare și de complexitatea informațiilor conținute în documentația 

depusă de solicitant, autoritatea de autorizare poate decide în intervalul de timp prevăzut la 

art. 17 alin. (2): 

a) convocarea la sediul autorității de autorizare a persoanei desemnate, pentru a clarifica 

anumite aspecte care rezultă/nu rezultă din documentele puse la dispoziție; 
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b) verificarea la fața locului a realității datelor din documentația transmisă de solicitant. 

 

Art. 21 

Autoritatea de autorizare din cadrul Societății Metropolitane de Transport Timișoara  

întocmește un referat de specialitate care include propunerea justificată de acordare/ 

respingere a autorizației, pe care îl înaintează Consiliului Director al Societății Metropolitane 

de Transport Timișoara, în termen de maximum 10 zile de la data: 

a) înregistrării documentației, dacă aceasta este completă; 

b) primirii completărilor solicitate, dacă documentația este corespunzătoare; 

c) finalizării procedurii prevăzute la art. 18. 

 

Art. 22 

Consiliul Director al Societății Metropolitane de Transport Timișoara emite hotărârea 

corespunzătoare de acordare/respingere a autorizației de transport, în termen de maximum 10 

zile de la primirea referatului de specialitate. 

 

Art. 23 

Hotărârea Consiliului Director al Societății Metropolitane de Transport Timișoara privind 

acordarea autorizației de transport se transmite solicitantului în maximum 5 zile de la data 

emiterii, însoțită de: 

a) autorizația de transport; 

b) condițiile asociate autorizației, care constituie parte integrantă a acesteia. 

 

Art. 24 

(1) În cazul în care autoritatea de autorizare din cadrul Societății Metropolitane de Transport 

Timișoara propune respingerea acordării autorizației de transport, se transmit solicitantului: 

a) Hotărârea Societății Metropolitane de Transport Timișoara privind respingerea cererii de 

acordare a autorizației de transport; 

b) motivele refuzului de acordare a autorizației de transport. 

(2) În cazul refuzului de acordare a autorizației de transport, solicitantul poate depune o nouă 

documentație de autorizare, după 6 luni de la data emiterii dispoziției prin care s-a respins 

acordarea autorizației de transport. 

 

Art. 25 

(1) Autorizația de transport se eliberează în două exemplare, dintre care un exemplar este 

transmis titularului, iar celălalt se păstrează la autoritatea de autorizare. 

(2) Condițiile asociate autorizației fac parte integrantă din autorizație și sunt anexă la aceasta. 

 

Art. 26 

(1) Durata de valabilitate a autorizației de transport este de 5 ani. 

(2) Autorizațiile de transport intră în vigoare de la data eliberării lor. 

 

Art. 27 

La expirarea valabilității autorizației de transport titularul poate solicita prelungirea acesteia, 

în conformitate cu prevederile prezentului regulament. 
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Art. 28 

(1) La cererea titularului, autoritatea de autorizare din cadrul Societății Metropolitane de 

Transport Timișoara propune modificarea autorizației de transport în cazul modificării datelor 

de identificare, respectiv a denumirii și/sau a sediului titularului de autorizație. 

(2) În situația prevăzută la alin. (1), cererea de modificare a autorizației de transport va fi 

însoțită de copiile certificatului constatator și certificatului de înmatriculare emise de oficiul 

registrului comerțului. 

 

Art. 29 

(1) Autoritatea de autorizare din cadrul Societății Metropolitane de Transport Timișoara poate 

propune modificarea autorizațiilor de transport în cazul în care intră în vigoare acte normative 

care modifică cadrul legislativ pentru domeniul reglementat. 

(2) Pentru situația prevăzută la alin. (1), modificarea autorizațiilor de transport se face din 

inițiativa autorității de autorizare, care va comunica în scris titularilor de autorizație 

modificările survenite, eliberând acestora autorizații de transport cu un conținut modificat, cu 

respectarea egalității de tratament a titularilor. 

 

Art. 30 

(1) Transportatorii autorizați care doresc prelungirea valabilității autorizației de transport vor 

depune la registratura autorității de autorizare din cadrul Societății Metropolitane de 

Transport Timișoara, cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate, o cerere de 

prelungire, însoțită de o declarație pe propria răspundere privind modificarea/nemodificarea 

condițiilor inițiale de acordare a autorizației de transport. 

(2) În vederea verificării modificării/nemodificării condițiilor inițiale de emitere a autorizației 

de transport, autoritatea de autorizare poate solicita precizări, completări sau prezentarea 

integrală a unuia ori a mai multor documente. 

 

Art. 31 

Autoritatea de autorizare din cadrul Societății Metropolitane de Transport Timișoara propune 

suspendarea autorizației de transport în baza constatărilor efectuate din proprie inițiativă sau 

ca urmare a unor sesizări făcute de părți interesate, în cazurile specificate în condițiile 

asociate autorizației. 

 

Art. 32 

(1) Autoritatea de autorizare propune, la cererea titularului de autorizație, retragerea 

autorizației de transport în următoarele situații: 

a) în cazul începerii procedurii de reorganizare judiciară sau a falimentului. 

b) în cazul când titularul autorizației intenționează să înceteze prestarea/furnizarea serviciului. 

(2) Cererea pentru retragerea autorizației de transport va fi însoțită de motivele care au stat la 

baza acestei solicitări. 

 

Art. 33 

Autoritatea de autorizare din cadrul Societății Metropolitane de Transport Timișoara propune 

retragerea autorizației de transport în baza constatărilor efectuate din proprie inițiativă sau ca 

urmare a unor sesizări făcute de părți interesate, în următoarele situații: 

a) în cazurile specificate în condițiile asociate autorizației. 

b) în cazul când titularul autorizației nu mai îndeplinește una dintre condițiile care au stat la 

baza acordării acesteia. 
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c) în cazul când titularul autorizației a furnizat documente conținând informații eronate cu 

ocazia solicitării de acordare a autorizației de transport. 

d) în cazul unor abateri care au afectat grav viața și sănătatea publică, siguranța circulației sau 

protecția mediului. 

e) la expirarea termenului de suspendare a autorizației de transport, dacă situația creată nu s-a 

normalizat. 

f) în cazul nerespectării unor măsuri de conformare dispuse de autoritatea de autorizare în 

perioada de suspendare. 

g) în cazul refuzului titularului de autorizație de a se supune controlului sau de a pune la 

dispoziția autorității de autorizare datele și informațiile solicitate în timpul desfășurării 

acțiunii de control. 

h) în cazul reorganizării judiciare sau al falimentului. 

i) în alte cazuri prevăzute în prezentul regulament. 

 

Art. 34 

Autorizațiile de transport nu pot fi transferate; orice transfer efectuat este nul de drept și 

determină retragerea imediată a autorizației. 

 

Art. 35 

Tarifele percepute de autoritatea de autorizare pentru acordarea autorizațiilor de transport se 

stabilesc prin hotărâre a Societății Metropolitane de Transport Timișoara.  

 

Art. 36 

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament. 
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Anexa 1 

 

CERERE 

PENTRU ACORDAREA LICENŢEI DE TRASEU  

SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE 

 

 

Operatorul de transport rutier, sub denumirea _________________________________________ 

înmatriculat la Registrul Comerțului cu nr. _______________________, CUI_______________, 

având sediul în localitatea _________________________, strada _______________, nr. ______, 

jud. _______________________, reprezentată prin ____________________________________ 

în calitate de _____________________________, domiciliat în localitatea _________________, 

strada ____________________, nr. _______, bl. ____, sc ____, ap. ____, tel. _______________ 

jud. _________________, posesor al codului numeric personal ___________________________ 

 

Vă rog să aprobați eliberarea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public de 

persoane prin curse regulate pe ruta: 

_____________________________________________________________________________  

  

Anexez prezentei următoarele documente: 

a) Cerere tip; 

b) Copie a certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului; 

c) Copie a licenței comunitare; 

d) Lista vehiculelor cu care se efectuează serviciul de transport public local și capacitatea de 

transport a acestora;  

e) Copiile conforme ale licenței comunitare, într-un număr egal cu cel al vehiculelor prezentate 

în listă; 

f) Copii după cărțile de identitate ale vehiculelor cu care se efectuează serviciul de transport 

public local; 

g) Copii după taloanele vehiculelor cu care se efectuează serviciul de transport public local; 

h) Graficul de circulație propus aferent traseului atribuit;  

i) Avizul(e) eliberat(e) de compartimentul/ serviciul specializat de transport din cadrul 

autorităţilor administrației publice locale, pentru stațiile utilizate pentru urcarea/ coborârea 

persoanelor transportate; 

j) Dovada achitării taxei pentru eliberarea licenței de traseu. 

 

 

Cunoscând că declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii, declar pe propria răspundere că 

datele menționate mai sus sunt adevărate și că toate copiile documentelor depuse în vederea 

acordării licenței de traseu sunt conforme cu documentele originale deținute. 

 

Data _________________ 

  

 

 

 

COORDONATOR TRANSPORT                                           OPERATORUL DE TRANSPORT 

                                                                                          SEMNĂTURA/ ŞTAMPILA    

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

mailto:office@smtt.ro


                     Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

                     "Societatea Metropolitană de Transport Timișoara" 

300133 Timișoara | Str. Simion Bărnuțiu nr. 21 corp D-C4 

t/f: +(40) 356 881 343 | e: office@smtt.ro | w: smtt.ro 

RO25952775 

 

 

 

Pagină 11 din 16 
 

                                                                                                                                        Anexa 2 

 

 

 

MODEL LICENŢĂ DE TRASEU                           

 

 
 

  Față 
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Traseul:

        Seria ............ Nr. ..................

................................................................................................... ...........................................................................................

................................................................................................... ...........................................................................................

................................................................................................... ...........................................................................................

................................................................................................... ...........................................................................................

................................................................................................... ...........................................................................................

................................................................................................... ...........................................................................................

................................................................................................... ...........................................................................................

................................................................................................... ...........................................................................................

................................................................................................... ...........................................................................................

................................................................................................... ...........................................................................................

................................................................................................... ...........................................................................................

................................................................................................... ...........................................................................................

................................................................................................... ...........................................................................................

................................................................................................... ...........................................................................................

................................................................................................... ...........................................................................................

................................................................................................... ...........................................................................................

................................................................................................... ...........................................................................................

................................................................................................... ...........................................................................................

................................................................................................... ...........................................................................................

................................................................................................... ...........................................................................................

................................................................................................... ...........................................................................................

 
Verso 
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Anexa 3 

 
CAIET DE SARCINI AL LICENŢEI DE TRASEU 

 

 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT 

TIMIŞOARA   

OPERATORUL DE 

TRANSPORT 

             

             

             

CAIET DE SARCINI AL LICENŢEI DE TRASEU 

Seria …. Nr….. 

             

             

Servicii de transport public local de persoane prin curse 

regulate       

             

A. Denumirea traseului:            

                          

LINIA/ LUNGIMEA 

TRASEULUI  

NR. DE 

STAŢII DENUMIREA STAŢIEI 

  

  TUR RETUR 

1   14   

2   15   

3   16   

7   20   

8   21   

9   22   

10   23   

11   24   

12   25   

13   26   

Zilele în care circulă 

Intervalul de 

Nr. 

Mijloacelor Capacitatea Plecări de la capetele de traseu 

succedare a 
de transport 

(nr. de 

locuri) Prima  Ultima 

curselor [min]     

LUNI - VINERI           

SÂMBĂTĂ           

DUMINICĂ           

                          

B. Amenajările şi dotările autovehiculului 

             

Operatorul de 

transport 

       

Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară         

Societatea Metropolitană de 

Transport Timişoara 
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Anexa 4 

 

CERERE 

PENTRU ACORDAREA AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT PENTRU SERVICIUL DE 

TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE 

 

Operatorul de transport rutier, sub denumirea _________________________________________ 

înmatriculat la Registrul Comerțului cu nr. _______________________, CUI_______________, 

având sediul în localitatea _________________________, strada _______________, nr. ______, 

jud. _______________________, reprezentată prin ____________________________________ 

în calitate de _____________________________, domiciliat în localitatea _________________, 

strada ____________________, nr. _______, bl. ____, sc ____, ap. ____, tel. _______________ 

jud. _________________, posesor al codului numeric personal ___________________________ 

 

Vă rog să aprobați eliberarea autorizației de transport pentru efectuarea serviciului de 

transport public local de persoane prin curse regulate efectuate în aria Societății Metropolitane 

de Transport Timișoara cu tramvaie și troleibuze 

Anexez prezentei următoarele documente: 

a) Cerere tip; 

b) Copie a certificatului de înmatriculare și a certificatului constatator emise de oficiul 

registrului comerțului  

c) Declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind 

perioadele în care a mai executat transport public local, menționându-se cazurile de 

interdicție sau de suspendare a efectuării serviciului respectiv 

d) Cazierul judiciar al persoanei desemnate, în original, privind infracțiuni de natură 

comercială, de nerespectare a condițiilor de plată și angajare a personalului, precum și de 

încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor 

e) Declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, prin care se 

menționează mijloacele de transport pe care dorește să le utilizeze în executarea 

serviciului de transport public local și dacă sunt sau vor fi deținute în proprietate sau în 

baza unui contract de leasing. 

f) Declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind 

baza materială pe care o deține în proprietate sau în baza unui contract de închiriere, care 

să asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se execută serviciul respectiv 

g) Declarație pe propria răspundere pentru persoane juridice, în original, semnată de 

conducătorul unității și ștampilată, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei 

proceduri de reorganizare juridică, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte 

de data depunerii documentației 

h) Scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului, cu cel mult 30 de zile 

înainte de data depunerii documentației 

i) Copie a certificatului de competență profesională a persoanei desemnate 

j) Dovada achitării taxei pentru eliberarea autorizației de transport 

 

Cunoscând că declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii, declar pe propria 

răspundere că datele menționate mai sus sunt adevărate și că toate copiile documentelor 

depuse în vederea acordării licenței de traseu sunt conforme cu documentele originale 

deținute. 

 

Data _________________ 

  

COORDONATOR TRANSPORT                                     OPERATORUL DE TRANSPORT 

                                                                                              SEMNĂTURA/ ŞTAMPILA    
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                                                                                                                                       Anexa 5 

 
 Față 

 

 
          Verso 
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Anexa 6 

 

 

TARIFELE PENTRU ELIBERAREA LICENŢEI DE TRASEU ÎN VEDEREA 

EFECTUĂRII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRIN 

CURSE REGULATE ÎN ARIA ADMINISTRATIV TERITORIALA A SOCIETĂŢII 

METROPOLITANE DE TRANSPORT TIMIŞOARA 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

 

Denumirea Tarif 

1 
Eliberarea licenței de traseu pentru serviciul de transport public 

local de persoane prin curse regulate. 1000 lei 

2 

Eliberarea unui document nou al licenței de traseu ocazionată 

de pierderea, sustragerea, deteriorarea sau modificarea celei 

eliberate 

200 lei 

3 
Înlocuirea licenței de traseu ocazionată de schimbarea denumirii 

operatorului de transport, a adresei sediului social etc.  
200 lei 

4 
Eliberarea/ modificarea licenței de traseu și sau a caietului de 

sarcini ocazionată de lucrări temporare, evenimente, etc.  
200 lei 

5 
Eliberarea autorizației de transport pentru serviciul de 

transport public local de persoane prin curse regulate. 1000 lei 

6 

Eliberarea unui document nou al autorizației de transport 

ocazionată de pierderea, sustragerea, deteriorarea sau 

modificarea celei eliberate 

       200 lei 

7 

Înlocuirea autorizației de transport ocazionată de schimbarea 

denumirii operatorului de transport, a adresei sediului social 

etc.  

200 lei 

 

 

 

 

 

 

* Sumele datorate pentru operațiunile ocazionate de dobândire a licențelor de traseu se achită 

de către operatorii de transport în contul Societății Metropolitane de Transport Timișoara  
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