
 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR  

 AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R. 

                             B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucuresti,  Tel. 021 / 318.21.00,  
                                       Fax 021 / 318.21.05 

                                                                                                                     

     

 

PROCEDURA 

de prelungire a valabilităţii licenţelor de traseu conform O.U.G. nr. 30/2013 

 

 
Având în vedere situaţia extraordinară şi urgenţa asigurării continuităţii serviciului de transport public 

judeţean de persoane şi a serviciului regulat de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi 

localităţile din judeţul Ilfov, fapt ce a impus promovarea OUG nr. 30/3013, licenţele de traseu aferente 

traseelor judeţene şi traseelor între municipiul Bucureşti şi localităţile din judeţul Ilfov eliberate cu 

valabilitate până la data de 30.04.2013, se prelungesc conform art. unic alin.(3) din actul normativ 

menţionat, până la data de 31.12.2013, astfel:  

1. operatorul de transport va depune, la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. 

emitentă a licenţei de traseu, o solicitare, conform anexei la prezenta, de prelungire a 

valabilităţii licenţelor de traseu deţinute, anterior datei de 30.04.2013, împreună cu documentul 

de plată a contravalorii tarifului de eliberare aferent perioadei de prelungire, respectiv 28 

lei/cursă în cazul traseelor judeţene sau 86 lei/cursă în cazul traseelor între municipiul Bucureşti 

şi localităţile din judeţul Ilfov; În solicitare operatorul de transport va nominaliza 

traseele/cursele pentru care doreşte prelungirea valabilităţii licenţei de traseu; 

2. prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu prevăzute la punctul 1 se va face prin înscrierea 

sintagmei „valabilă până la data de 31.12.2013”, semnare şi ştampilare pe faţa licenţei de traseu 

respective; 

3. în situaţia în care se constată că operatorul de transport: 

 nu mai deţine, în prezent, vehiculul cu care operatorul de transport a câştigat 

traseul/cursa (titular pe traseu) sau cel cu care acesta a fost înlocuit în perioada de 

valabilitate a programului de transport;  

 vehiculul cu care operatorul de transport a câştigat traseul/cursa (titular pe traseu) sau cel 

cu care acesta a fost înlocuit în perioada de valabilitate a programului de transport este 

nominalizat pe un alt traseu/cursă, iar graficul de circulaţie nu permite efectuarea 

ambelor trasee/curse 

se va înştiinţa consiliul judeţean, asupra faptului că "nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la 

baza eliberării licenţei, din cauză că ….”, iar consiliul judeţean/AMTB, instituţii responsabile de 

organizarea şi asigurarea efectuării serviciilor de transport public local de persoane, vor decide dacă 

solicită motivat Autorităţii Rutiere Române – A.R.R retragerea licenţelor de traseu respective, conform 

art. 28 alin.(2) din OMAI nr. 353/2007. 

 
 

 

 
 
 

 


