
Atribuții 

 

- Monitorizează implementarea programelor guvernamentale de investiţii în sectorul 

serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

- Coordonează întreaga activitate legată de efectuarea transportului public judeţean de 

persoane prin curse regulate;  

- Evaluează fluxurile de transport de persoane şi determină pe baza studiilor de 

specialitate cerinţele de transport public judeţean de persoane; 

- Stabileşte traseele județene, precum şi autogările şi staţiile publice în care se realizează 

îmbarcarea/debarcarea persoanelor, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice 

locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară implicate; 

- Elaborează programul de transport judeţean de persoane prin servicii regulate, precum 

şi stabilește capacitatea de transport necesară; 

- Introduce datele aferente programului de transport în aplicaţia electronică specifică în 

vederea atribuirii traseelor judeţene; 

- Întocmeşte regulamentul pentru efectuarea transportului public județean, precum şi 

caietul de sarcini al serviciului de transport public județean; 

- Consultă asociaţiile reprezentative ale operatorilor de transport şi utilizatorii, în 

vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale privind transportul public judeţean şi 

modalităţile de funcţionare a acestui serviciu; 

- Urmăreşte permanent aplicaţia şi ţine legătura telefonică cu AADR - Agenţia pentru 

Agenda Digitală a României Bucureşti, Serviciul de Atribuire Electronică  în 

Transporturi - SAET, în vederea cunoaşterii la zi a datelor referitoare la următoarea 

etapă de atribuire electronică la nivel naţional pentru traseele rămase neatribuite; 

- Întocmește licenţele de traseu și graficele de circulație pentru transportul rutier 

judeţean de persoane efectuat cu autobuze prin servicii regulate; 

- Redactează şi dactilografiază rapoartele şi referatele de aprobare pentru proiectele de 

hotărâre privind transportul judeţean de persoane prin curse regulate; 

- Verifică respectarea condiţiilor impuse de lege atunci când operatorii de transport 

notifică Consiliul Judeţean Covasna despre înlocuirea unui autovehicul cu care au 

obţinut licenţa de traseu; 

- Monitorizează nevoile de transport a locuitorilor din judeţ, numărul elevilor navetişti 

către instituțiile de învățământ, propunerile consiliilor locale şi a operatorilor de 

transport; 

- Actualizează în perioada de valabilitate programul de transport judeţean în funcţie de 

solicitările utilizatorilor şi ale operatorilor de transport cu aprobarea consiliului 

judeţean prin: prelungirea sau scurtarea traseelor existente, respectiv modificarea unuia 

sau ambelor capete de traseu, introducerea de noi trasee, modificarea numărului de 

curse, modificarea orelor din graficele de circulaţie, introducerea, înlocuirea sau 

eliminarea de staţii, autogări, eliminarea unui traseu care nu a fost atribuit în două 

ședințe de atribuire, modificarea zilelor din săptămână, modificarea capacității de 

transport; 

- Analizează reclamaţiile privind transportul public de persoane şi stabileşte măsurile în 

vederea remedierii deficienţelor apărute; 



- Organizează acţiuni de control în trafic cu ajutorul Inspectoratului Teritorial de Stat 

pentru Controlul în Transportul rutier nr. 8 în vederea verificării sesizărilor, 

reclamaţiilor primite de operatorii de transport, de călători și de navetiști; 

- Convoacă pentru audieri operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi în 

vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficienţe apărute în 

executarea serviciilor respective; 

- Are dreptul în calitate de autoritate de autorizare să acorde, să modifice, să 

prelungească, să suspende şi să retragă autorizaţii de transport în condiţiile legii; 

- Acordă sprijin şi consultanţă autorităţilor administraţiei publice comunale, orăşeneşti, 

municipale, la solicitarea acestora, în realizarea sarcinilor ce le revin în ce priveşte 

transportul public județean; 

 

 

 Salariu brut aferent este de 3706 lei la care se adaugă gradații corespunzătoare tranșelor de 

vechime în muncă, conform art. 10 din Legea nr. 153/2017 și indemnizația de hrană în cuantum de 347 

lei/lună.  

 
 

 


