ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC
BUCUREŞTI-ILFOV

Regulamentul intern pentru gestionarea procesului de
licențiere și monitorizare
a curselor regulate și regulate speciale
Prezentul regulament stabilește cadrul în baza căruia sunt eliberate licențele de traseu pentru
cursele regulate și cursele regulate speciale în zona de competență București - Ilfov. De
asemenea, este definit modul în care sunt eliberate duplicatele licențelor pentru situația în care
acestea nu mai există, sau se află într-o stare în care nu mai pot fi utilizate, precum și condițiile
pentru care licențele de traseu pot fi retrase.

Capitolul I – Eliberarea licenţelor de traseu pentru cursele regulate efectuate cu
autobuze
ART. 1
Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate transportul
public care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)

se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit şi
licenţiat conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011, sau de către un
transportator autorizat, aşa cum acesta este definit şi autorizat conform prevederilor
Legii nr. 92 din 2007;
se efectuează numai pe raza unităților-administrative membre ale Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov, in continuare
ADTPBI;
se execută pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite de către A D T P B I ;
se efectuează de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu
mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie, deţinute
în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate, după
caz, în Bucuresti sau judetul Ilfov. În condiţiile prezentului regulament, transportul
realizat cu troleibuze şi tramvaie se realizează de către transportatorii autorizaţi;
persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite,
denumite staţii sau autogări, după caz;
pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul
autorizat percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de titluri
de calatorie eliberate anticipat;
transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licenţe de traseu şi caiete de
sarcini, eliberate de catre A D T P B I .
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ART. 2
1) Licenţa de traseu însoţitã de caietul de sarcini aferent acesteia se elibereazã de cãtre
autoritatea de autorizare pe baza hotãrârii de atribuire în gestiune delegatã a serviciului de
transport public local de persoane prin curse regulate fãrã licitaţie, precum şi a deciziei de
acordare a gestiunii delegate realizate în urma licitaţiilor.
2) Licenţele de traseu se elibereazã operatorilor de transport rutier în numãrul solicitat de
aceştia, dar cel puţin în numãr egal cu numãrul de autovehicule active necesar pentru
efectuarea traseului respectiv.
3) Licenţa de traseu se elibereazã pentru o perioadã de maxim 3 ani, fãrã a depãşi valabilitatea
programului de transport.
4) Licenţa de traseu se elibereazã dupã prezentarea de cãtre operatorul de transport rutier a
documentului de platã a tarifului de eliberare conform anexa nr 1.
5) Licenţa de traseu este nominalã şi nu este transmisibilã.
6) Modelul licenţei de traseu este prevãzut în anexa nr. 2 la prezenta procedura.
7) Caietul de sarcini aferent licenţei de traseu cuprinde:
a) staţiile publice, precum şi amplasarea acestora;
b) numãrul şi capacitatea autobuzelor;
c) intervalul de succedare a curselor;
d) ora primei/ultimei plecãri de la capetele de traseu;
e) zilele în care se efectueazã transporturile.
8) Modelul caietului de sarcini aferent licenţei de traseu este prezentat în anexa nr.3 la
prezenta procedura.
ART. 3
1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenţelor de traseu se comunicã de cãtre
operatorul de transport rutier A D T P B I , în termen de maximum 15 zile de la data
constatãrii, acestea înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente conform
anexa nr 1.

Capitolul II – Eliberarea licenţelor de traseu pentru cursele regulate speciale
efectuate cu autobuze
ART. 4
1) Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate speciale
transportul public efectuat tur-retur, pe rute şi cu programe de transport prestabilite de
către beneficiarul serviciului de transport sau de către cel care a angajat serviciul privind
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transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, şi anume: transportul
copiilor, elevilor şi studenţilor la şi de la instituţiile de învăţământ, transportul salariaţilor
la şi de la instituţiile la care sunt salariaţi sau transportul angajaţilor unui operator
economic la şi de la locul de muncă.
2) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale se desfăşoara
pe raza unităților-administrative membre A D T P B I .
3) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale se realizează
de către operatorii de transport rutier cu autobuze deţinute în proprietate, inmatriculate
in Bucuresti sau in judetul Ilfov, sau în baza unui contract de leasing, pe bază de licenţe
de traseu şi caiete de sarcini elaborate şi eliberate de Autoritatea de autorizare din cadrul
ADTPBI.
ART. 5
Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale trebuie să
întrunească cumulativ următoarele condiţii:
a) se execută cu autobuze deţinute în proprietate, înmatriculate în judeţul
respectiv, sau în baza unui contract de leasing, pe baza unor programe de
circulaţie stabilite de către cel care a angajat transportul cu operatorul de
transport rutier;
b) se execută de către un operator de transport astfel cum este definit şi licenţiat
conform Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011;
c) persoanele transportate se îmbarcă şi se debarcă în staţii stabilite special, în
locul unde îşi desfăşoară activitatea sau la domiciliu/reşedinţă;
d) operatorul de transport rutier încasează de la beneficiarul transportului sau
de la cel care a angajat transportul contravaloarea serviciului stabilită în
conformitate cu prevederile contractului de transport încheiat între aceştia;
e) persoanele transportate se legitimează pe baza legitimaţiei de serviciu
valabile.
ART. 6
1) În vederea obţinerii unei licenţe de traseu pentru serviciul de transport public local prin
curse regulate speciale, operatorul de transport va depune la registratura
A D T P B I un dosar care va cuprinde:
a) cererea, conform modelului anexa nr. 4;
b) lista cu vehiculele ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului şi
capacitatea de transport a acestora, conform modelului anexa nr. 5;
3
Sediul A.D.T.P.B.I. – Sector 1, Bucuresti ,Str. Aristide Demetriade, nr.2, Et.3, camera 6
Birou de Reprezentare - CCIR Business Center București, sect.3, Bd. Octavian Goga nr.2, et.6, cam.1, CIF 38474532,
office@tpbi.ro www.tpbi.ro

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC
BUCUREŞTI-ILFOV

c)

licenta de transport comunitara si copiile conforme ale licenţei de transport,
în număr egal cu numărul de vehicule ce vor fi utilizate pentru prestarea
serviciului. Cartea de identitate a vehiculului sau contractul de leasing;
d) graficul de circulaţie propus, care să fie în concordanţă cu programul de
începere/terminare a activităţilor, respectiv cu programul de intrare/ieşire din
schimb, vizat de beneficiarul transportului sau de cel care a solicitat
transportul. Graficul va cuprinde orele de efectuare a curselor, pe fiecare
sens de parcurs, evidenţiindu-se zilele săptămânii în care se vor efectua aceste
curse, conform modelulul anexa nr. 6;
e) contractul încheiat cu beneficiarul transportului, în care să fie evidenţiat
programul de lucru al acestuia;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, întocmit
de către beneficiarul transportului, conform modelului anexa nr. 7;
2) Contractul de transport se va încheia de către operatorul de transport separat cu
fiecare beneficiar al transportului, cursa putându-se efectua pentru mai mulţi
beneficiari, dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile următoare:
a) graficul de circulaţie propus este în concordanţă cu programul de activitate
al tuturor beneficiarilor, şi este vizat de către toţi aceştia;
b) programul de activitate al tuturor beneficiarilor este identic;
c) beneficiarii îşi desfăşoară activitatea într-un perimetru învecinat şi sunt în
relaţii comerciale directe ori indirecte care permit corelarea şi optimizarea
transportului salariaţilor;
d) capacitatea de transport a vehiculelor utilizate permite transportul
persoanelor nominalizate în listele întocmite de către toţi beneficiarii
transportului, în condiţii de siguranţă şi confort.
ART. 7

În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului se efectueaza analiza
documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile pentru
efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse regulate speciale
pe acel traseu, să fie eliberata licenţa de traseu sau să fie comunicat în scris refuzul motivat,
după caz.

ART. 8
Se va respinge solicitarea depusă în vederea obţinerii unei licenţe de traseu pentru curse
speciale în următoarele condiţii:
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a) dacă solicitantul nu dispune de numărul de vehicule sau de copii conforme
ale licenţei de transport, necesare derulării transportului pe traseul solicitat,
conform contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat
transportul;
b) dacă un vehicul este utilizat simultan pentru transportul angajaţilor mai multor
beneficiari, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 6 alin. 2), precum şi dacă
vehiculul respectiv a fost nominalizat pe un traseu din programele de
transport prin curse regulate al cărui grafic de circulaţie se suprapune cu
cel vizat de beneficiarul sau de cel care a angajat transportul.
ART. 9
1) Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier după prezentarea
avizelor pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate, anexa
nr. 8.
2) Staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate, în cazul
transportului de persoane prin curse regulate speciale, sunt altele decât staţiile publice
şi trebuie să asigure condiţii minime de siguranţă pentru persoanele transportate.
3) Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai
mult de 3 ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare, calculat
conform anexa nr. 1.
4) Modelul licenţei de traseu este prevazut în anexa nr. 2 la prezenta procedura.
5) Licenţa de traseu este însoţită pe toată durata efectuării transportului de caietul de
sarcini aferent acesteia, în original.
6) Caietul de sarcini aferent licenţei de traseu cuprinde:
a) staţiile, altele decât staţiile publice, precum şi distanţele dintre acestea;
b) orele de plecare, respectiv de sosire;
c) zilele în care se efectuează transporturile;
d) capacitatea autovehiculului care efectuează transportul.
7) Modelul caietului de sarcini al licenţei de traseu este prevăzut în anexa nr. 3 la
prezenta procedura.
8) Licenţa de traseu este nominală şi nu este transmisibilă.
9) Licenţa de traseu, eliberată unui operator, nu poate fi utilizată de către altă persoană
fizică sau juridică, pentru a executa cu autovehiculele deţinute activităţi de transport
public.
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ART. 10
1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenţelor de traseu se comunicã A D T P B I de cãtre
operatorul de transport rutier, în termen de 15 zile de la data constatãrii, acestea înlocuinduse cu un document nou, cu plata tarifelor aferente.
2) Pierderea sau sustragerea licenţelor de traseu se publicã în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a.

Capitolul III - Eliberarea duplicatelor
ART. 11
În situaţia distrugerii, pierderii sau furtului licenţei de traseu pentru curse regulate sau
regulate speciale se va elibera un duplicat, pe baza următoarelor documente, care vor fi
depuse la registratura A D T P B I :
a) cererea solicitantului de eliberare a unui duplicat al documentului respectiv;
b) documentul deteriorat, după caz;
c) dovada că s-a publicat într-un ziar local pierderea, respectiv anularea
documentului, după caz;
d) dovada plăţii tarifului de eliberare a duplicatului documentului respectiv,
conform anexa nr 1.
ART. 12
Documentul duplicat se va elibera după analizarea solicitării depuse în termen de maximum
10 zile de la primirea acesteia şi va avea înscrisă menţiunea « DUPLICAT ».

Capitolul IV - Înlocuirea licenţei de traseu pentru curse regulate sau
regulate speciale speciale, ocazionată de schimbarea denumirii operatorului
de transport sau a adresei sediului profesional al acestuia
ART. 13
În situaţia modificării denumirii operatorului de transport sau a adresei sediului social,
se va înlocui licenţa de traseu pentru curse regulate sau regulate speciale speciale pe baza
următoarelor documente, care vor fi depuse la registratura A D T P B I :
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a)
b)
c)
d)

e)

cererea solicitantului de înlocuire a documentului, în urma modificărilor survenite
în datele de identificare ale operatorului;
documentul vechi, în original;
copiile conforme
după licenţa de
transport,
conţinînd
noile
date de identificare ale operatorului de transport rutier, după caz;
în cazul curselor regulate speciale: actul adiţional la contractul încheiat cu
beneficiarul prin care se modifică date de identificare ale operatorului
detransport rutier cuprinse în contractul iniţial. Dacă se modifică şi durata
contractului, se va percepe tariful corespunzător acesteia;
dovada plăţii tarifului de înlocuire a documentului, conform anexa nr. 1.

ART. 14
Documentul nou, conţinând noile date de identificare ale operatorului, se va elibera după
analizarea solicitării depuse în termen de maximum 10 zile de la primirea acesteia.

Capitolul V - Retragerea licenţei de traseu pentru curse regulate sau regulate
speciale speciale
ART. 15
Retragerea licenţei de traseu pentru curse regulate sau regulate speciale speciale sa u a
copiei conforme după aceasta se face de către A D T P B I în următoarele cazuri:
a) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia;
b) în cazul săvârşirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave de
la prevederile caietului de sarcini aferent licenţei de traseu sau ale regulamentului
pentru efectuarea serviciului;
c)
la încetarea activităţii operatorului de transport rutier;
d) la retragerea licenţei de transport.
ART. 16
1)
a)
b)
c)
d)
e)

Se considerã abateri grave de la conduita profesionalã acele comportamente care:
afecteazã substanţial calitatea şi siguranţa serviciului prestat;
vizeazã încãlcarea legalitãţii;
favorizeazã sau realizeazã evaziunea fiscalã;
contorsioneazã sau eliminã concurenţa;
instituie monopolul în piaţã sau manifestã tendinţe monopoliste, neconcurenţiale.
7
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2)

Abaterile grave de la conduita profesionala a operatorilor de transport constau in:

a) folosirea de documente sau declaraţii pe propria rãspundere false în autorizarea,
licenţierea ori executarea serviciului respectiv;
b) practicarea de proceduri vizând realizarea sau favorizarea evaziunii fiscale;
c) încãlcarea repetatã a metodologiei privind modul de realizare a tarifelor pentru
serviciile prestate;
d) încãlcarea repetatã a prevederilor contractului de atribuire în gestiune delegatã
a serviciului şi ale regulamentului de organizare şi efectuare a serviciului;
e) încãlcarea repetatã a prevederilor legale privind respectarea legalitãţii, siguranţa,
calitatea şi continuitatea serviciului;
f) încãlcarea repetatã a prevederilor privind protecţia clientului şi protecţia mediului;
g) transmiterea autorizaţiilor de transport sau a copiilor conforme după aceasta,
precum şi a licenţelor de traseu, pentru a fi utilizate de cãtre alte persoane
juridice sau fizice;
h) folosirea conducătorilor auto care nu deţin atestat profesional sau al cãror atestat
are valabilitatea depãşitã;
i) persoana desemnatã nu a declarat cã are interdicţia de a profesa, prin hotãrâre
judecãtoreascã rãmasã definitivã şi irevocabilã.
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ANEXA 1

Tarifele pentru eliberarea licenţei de traseu
în vederea efectuării transportului public de
persoane prin curse R E G U LA T E SPECIALE
Nr.
crt.
1
2
3

Denumire

Tarif per copie si cursa

Eliberarea licentei de traseu
Eliberarea unui duplicat al licentei de traseu
Inlocuirea licentei de traseu

100 lei
100 lei
100 lei

Sumele datorate pentru operaţiunile ocazionate de dobândirea licenţelor de traseu se achită
de către operatorii de transport interesaţi în contul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov deschis la BRD, IBAN
RO84BRDE410SV96778914100
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ANEXA 3

CAIET DE SARCINI AL LICENŢEI DE TRASEU
Seria ...... Nr. ……….........
(Se înscriu seria şi numărul licenţei de traseu pentru curse speciale)

Servicii de transport public local de persoane prin curse
REGULATE SPECIALE

A. Denumirea traseului ....................................................
DUS
Ora de
plecare
C C C
1 2 3

ÎNTORS
Km

Nr.
De
Staţie

Ora de plecare

Denumirea staţiei

Cn

C1

C2

B. Condiţii pentru asigurarea caietului de sarcini:
1. Zilele în care circulă: ........................
2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare:...........
3. Amenajările şi dotările autovehiculului:........................
4. Numărul de şoferi necesar:........................

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov

Operatorul de transport
........................
(semnătura şi ştampila)

........................
(semnătura şi ştampila)
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C3

Cn

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov

Operatorul de transport rutier
..........................................................................................

CAIET DE SARCINI AL LICENŢEI DE TRASEU
Seria ...... Nr. ……….........
(Se înscriu seria şi numărul licenţei de traseu pentru curse regulate)

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate
A. Denumirea traseului ....................................................
Linia / Lungimea
traseului

Nr.de
staţie

Zilele în care circulă

Intervalul de
succedare a
curselor

Denumirea staţiei

Capacitatea
(nr.locuri)

Nr.mijloacelor de
transport

Plecări de la capetele de traseu
Prima

B. Amenajările şi dotările autovehiculului:
...............................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov

Operatorul de transport
........................
(semnătura şi ştampila)

........................
(semnătura şi ştampila)
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Ultima

ANEXA 4
CERERE
pentru acordarea licenţei de traseu
pentru un serviciu de transport public de persoane
prin curse regulate speciale
Către Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov

Subsemnatul ....................................................................................................................... (nume şi
prenume),
în calitate
de
...................................................................................................
(administrator, persoană desemnată, etc.) la ...................................................................................
(denumirea persoanei juridice), cu sediul în localitatea ...................................................., str.
................................................... nr. ........, bl. ......., sc. ......, et. ......, ap. ....., judeţul
....................................., telefon ....................................., fax ....................................., având codul
de
înregistrare
fiscal
.......................................
(C.U.I.),
cont
.........................................................................,
deschis
la
Banca ….........................................,
Sucursala ................................................., deţinătoare a licenţei de transport seria ...............,
nr............................................., emisă de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., solicit acordarea
licenţei de traseu pentru un serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate speciale
pe traseul :
..................................................................................................................................................................
................................, pentru un număr de ……………curse/zi, pentru perioada .................................

Anexăm la prezenta documentele prevăzute de Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport
public local nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Data .................

Numele şi prenumele
..................................

Semnătura şi ştampila
....................................
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ANEXA 5
Operator de transport ………………….. Cod de
înregistrare fiscala ………………….

LISTA
vehiculelor cu care se efectuează transport persoane prin curse regulate speciale pe
traseul:
……………………………………………………………………………………………………………………
şi capacitatea acestora

Nr
crt

Nr. inmatriculare

Categoria

Marca*

Tip*

Capacitate
de transport

Confort
(Clasificare
RAR)

An de
fabrica
ţie

Deţinere
(proprietate/leas
ing)

Pentru fiecare mijloc de transport cuprins în listă, anexăm prezentei copii după:
a)

cartea de identitate a vehiculului;

b)

certificatul de clasificare - emis de Registrul Auto Român (R.A.R);

c)

certificatul de înmatriculare;

d)

asigurarea obligatorie de răspundere civila - RCA;

e)

asigurarea calatorilor si bagajelor;

f)

contractul de leasing, după caz;

g)

copia conformă a licenţei de transport.

Numele şi prenumele
..................................
Semnătura şi ştampila
....................................
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ANEXA 6

Operator de transport……………………………………..

VIZAT BENEFICIAR

Cod de înregistrare fiscală……………………………….

(semnătura şi ştampila)
……………………….

GRAFICUL DE CIRCULAŢIE
propus pentru transportul de persoane prin curse regulate speciale pe traseul:

DUS
Ora de plecare
C1

C2

C3

km
C4

Nr. staţie

………………………………………………………………………………
………………….
ÎNTORS
Ora de plecare

Denumirea staţiei
C1

C2

C3

C4

1
2
3
4
5
6
7

a) Condiţii pentru asigurarea caietului de sarcini:
1.
2.
3.
4.

Zilele în care circulă (1,2,3,4,5,6,7):…………………………………………………………………………………
Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare:………………………………………………………………….
Amenajările şi dotările autovehiculului:…………………………………………………………………………….
Numărul de şoferi necesar:…………………………………………………………………………………………..

b) Avize pentru utilizarea staţiilor:
Nr.
crt

Staţia

Nr./Data avizului

Operatorul de transport rutier,
(semnătura şi ştampila)
................................................
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Valabil până la:

Data emiterii ..........................

ANEXA 7
Anexa la contractul de transport nr.

TABEL NOMINAL
cu persoanele transportate prin curse regulate speciale pe
traseul:
………………………………………………………………………
Nr.

Numele şi

Localitatea în care

crt.

prenumele

domiciliază

Nr. marcă / legitimaţie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Operatorul de transport rutier,

BENEFICIAR,

(semnătura şi ştampila)

(semnătura şi ştampila)

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

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

ANEXA 8
Operatorul de transport :
S.C.
Nr.

/

Către,
PRIMĂRIA (municipiului, oraşului, comunei)
……….…………………………………………………….

Operatorul de transport rutier
cu sediul în

_

_,
_, str.

, nr.

,

posesor al licenţei de transport LTP nr. _

, cu termen de valabilitate până la data de……………,

reprezentată prin_

, în calitate de

_

_,

în

conformitate

cu

prevederile art.35, alin.(1) şi (2) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007,
aprobate prin Ordinul M.I.R.A. nr.353/2007 (M.O nr.824/3.12.2007), în vederea eliberării licenţei/ licenţelor de traseu
de către ADTPBI, vă solicităm acordarea următorului :

AVIZ

pentru staţiile de pe raza administrativ teritorială a primăriei

utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate prin curse regulate speciale pe traseul:

……………………………………………………………………………………………………………….

Primăria avizează amplasamentul staţiilor (altele decât staţiile publice) pentru urcarea/coborârea
persoanelor transportate pe traseul sus-menţionat, după cum urmează:
1*………………………………………………………………………………………………………………………
2*………………………………………………………………………………………………………………………
3*………………………………………………………………………………………………………………………
4*………………………………………………………………………………………………………………………
5*………………………………………………………………………………………………………………………
(* se precizează: strada, numărul sau vecinătatea amplasamentului staţiei avizate)
Prezentul aviz este valabil începând cu data de ………………………. până la ……………………….

PRIMĂRIA

Operator de transport rutier,

(semnătura şi ştampila)

(semnătura şi ştampila)
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ANEXA 9

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a)…………………………………………………domiciliat(ă)
în…….…………………….…………………………... str. ………………………………………………… nr. ……….
bloc………. scara……. apartament….. sectorul(judeţul)………………………………… posesor al BI/CI
seria…… nr.…...……….. eliberat de ……………………………………. la data de .....................................
CNP ……………………………………………… în calitate de …………...………………………….. la S.C.
………………………………………………….……………………………………………….............
înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ……………………………., cod unic de înregistrare
…………………… cu sediul
în:
localitatea
………………………………………………………….. , str. ……………………………………….. nr. ……., bloc ………,
scara …….., etaj ……, ap. ……, judeţ …………………., cod poştal ……………., telefon
…………………… ,
……………….…….,
fax
…………………………,
……………………..……., e-mail. ………………….................................,
cunoscând că declaraţiile inexacte au drept consecinţă retragerea licenţei de traseu,
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că:
- toate copiile documentelor depuse în vederea acordării licenţei de traseu pentru
serviciul de transport persoane prin curse regulate speciale, sunt conforme cu
documentele originale deţinute;
- autovehiculele nu sunt utilizate simultan pentru transportul mai multor beneficiari si nu
au fost nominalizate pe un traseu din programul de transport, ale caror grafice se suprapun
cu cel vizat de beneficiarul transportului;
- voi face demersurile legale necesare in vederea obtinerii unei/unor noi copii conforme
dupa momentul in care cea/cele depuse la dosar vor expira inainte de data expirarii licentei
de traseu.

Data………………..
Numele şi prenumele
..................................
Semnătura şi ştampila
....................................
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ANEXA 10

Deviz de cheltuieli efectuate
pentru emiterea unei licențe de traseu pentru curse speciale
Pentru eliberarea unei licențe de traseu este necesar a fi efectuate urmatoarele chetuieli:

Tariful perceput este de 100 lei / licență.
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