Documente
necesare în vederea obţinerii licenţelor de traseu
pentru un serviciu de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
Documentele necesare în vederea analizării şi a eliberării licenţelor de traseu, de către Autoritatea
Judeţeană de Transport, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate, sunt următoarele:
a) cererea (formular tipizat – conform anexei I);
b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul şi capacitatea de transport a acestora (formular tipizat –
conform anexei II).
Pentru fiecare vehicul cuprins în listă se vor ataşa copii după:
-cartea de identitate a vehiculului;
-certificatul de clasificare - emis de Registrul Auto Român (R.A.R);
-certificatul de înmatriculare;
-asigurarea obligatorie de răspundere civila-RCA;
-asigurarea calatorilor si bagajelor;
-contractul de leasing, după caz.
c) copiile conforme ale licenţei de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor prezentate în listă;
d) graficul de circulaţie propus (conform anexei III), care trebuie să fie în concordanţă cu programul de
începere/încheiere a activităţilor, respectiv cu programul de intrare/ ieşire din schimb, vizat de beneficiarul
transportului sau de cel care a solicitat transportul; graficul de circulaţie va cuprinde sensurile în care se
transportă persoanele pentru începerea activităţilor/ intrarea în schimb, respectiv transportul acestora la
încheierea activităţilor/ ieşirea din schimb;
e) contractul/ contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/ beneficiarii transportului, din care să rezulte
programul de începere/ încheiere a activităţilor, respectiv programul de intrare /ieşire din schimb;
f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar ;
g) avizul Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Vaslui;
h) avizul pentru staţiile de îmbarcare/debarcare eliberat de autorităţile administraţiei publice locale
(primării).
(Staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate, în cazul transportului judeţean de
persoane prin curse regulate speciale, sunt altele decât staţiile publice şi trebuie să asigure condiţii minime de
siguranţă pentru persoanele transportate).
Operatorii de transport interesaţi, vor mai depune suplimentar următoarele documente:
- copie a certificatului de înmatriculare şi a certificatului constatator emise de oficiul registrului comerţului;
- copia licenţei de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;
- copie a certificatului de competenţă profesională a persoanei desemnate;
- declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind conformitatea documentelor depuse în copie cu
documentele originale (conform anexei IV).

Licenţele de traseu public judeţean prin curse regulate speciale, caietele de sarcini aferente,
în număr egal cu autovehiculele care urmează a fi utilizate, pe fiecare traseu în parte, se vor
elibera – contracost – operatorilor de transport al căror dosar a fost admis, de către Autoritatea
Judeţeană de Transport din cadrul Consiliului Judeţean Vaslui.
Contravaloarea licenţelor de traseu a fost stabilită prin H.C.J. Vaslui nr. 186/29.04.2008 şi
publicată pe site-ul www.cjvs.ro

