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ANEXA la HCL nr…….../2019 
 
 

REGULAMENT 
privind efectuarea serviciilor regulate speciale de transport călători în  

Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Braşov 

 
 

CAPITOLUL I.  
DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art. 1 - Prezentul Regulament privind efectuarea serviciilor regulate speciale de transport călători, în 
Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Braşov, a fost întocmit în baza următoarelor acte 
normative: 
- Ordonaţa de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonaţa de Guvern nr.27/2011, privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul nr. 458/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a 
autobuzelor şi a microbuzelor utilizate pentru transportul rutier naţional de persoane prin servicii 
regulate, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
- Legea nr.37/2018 privind promovarea transportului ecologic; 
- Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 
Art. 2 - (1) Serviciile regulate speciale de transport călători se efectuează pe raza unităţii administrativ 
teritorială - Municipiul Braşov, a judeţului Braşov şi a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale 
Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, conform legislaţiei 
în vigoare, de către Operatorii de transport rutier, în baza unui contract încheiat cu un beneficiar, pentru 
transportul copiilor, elevilor şi studenţilor la şi de la instituţiile de învăţământ, transportul salariaţilor la 
şi de la instituţiile/agenţii economici la care sunt angajaţi. 
 
(2) Pe raza unităţii administrativ teritorială - Municipiul Braşov serviciul regulat special de transport 
călători se efectuează, numai în baza Avizului de traseu eliberat de Primăria Municipiului Braşov, care 
conţine traseul şi opririle în staţiile publice pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, aprobate, în 
condiţiile prezentului Regulament. Operatorul de transport rutier este obligat să deţină Avizul de traseu 
la bordul autovehiculului şi să îl prezinte organelor de control. 
 
(3) Operatorii de transport rutier care efectuează transportul rutier în cont propriu de persoane, au 
obligaţia să solicite Aviz de traseu, în condiţiile prezenului Regulament, pentru ca 
îmbarcarea/debarcarea angajaţilor să se poată realiza în staţiile publice de pe traseele stabilite, aflate pe 
raza unităţii administrativ teritorială - Municipiul Braşov.  
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(4) Pentru preluarea călătorilor în condiţii de siguranţă, pe raza unităţii administrativ teritorială - 
Municipiul Braşov, intrarea autovehiculelor Operatorilor de transport rutier în staţia publică se va 
efectua în ordinea sosirii mijlocului de transport, acesta aşteptând cu uşile închise, urmând ca 
deschiderea uşilor să se realizeze numai în spaţiul delimitat al staţiilor publice. 
 
(5) Operatorii de transport rutier vor utiliza pentru efectuarea serviciului regulat special de transport 
călători, pe raza unităţii administrativ teritorială - Municipiul Braşov, autobuze şi microbuze, conform 
clasificării stabilite de către "Registrul Auto Român" pentru toate autobuzele şi microbuzele 
înmatriculate în România, utilizate în transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate, 
potrivit normelor metodologice apobate prin Ordinul nr. 458 din 27 martie 2002 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi a microbuzelor utilizate 
pentru transportul rutier naţional de persoane prin servicii regulate, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
(6) Pentru efectuarea serviciului regulat special de transport călători, pe raza unităţii administrativ 
teritorială - Municipiul Braşov, autovehiculele utilizate de către Operatorul de transport rutier trebuie să 
îndeplinească obligatoriu, următoarele condiţii: 
a) pentru anii 2019 – 2020 avizele de traseu se eliberază pentru autovehicule care sunt conforme cel 
puţin cu standardul de emisii EURO IV, cu excepţia autovehiculelor utilizate de către Operatorul de 
transport rutier, în Contractele valabil încheiate cu beneficiarul serviciului de transport regulat special, 
înainte de intrarea în vigoare a prezentului Regulament; 
b) pentru anul 2021 – avizele de traseu se eliberază pentru autovehicule care sunt conforme cel puţin cu 
standardul de emisii EURO VI. 
 
(7) Pentru executarea serviciului regulat special de transport călători, pe raza unităţii administrativ 
teritorială - Municipiul Braşov, începând cu anul 2020, Operatorii de transport rutier trebuie să prevadă 
ca 30% din necesarul de achiziţii viitoare a mijloacelor de transport călători să fie acţionate prin motoare 
cu propulsie electrică, tehnologii verzi de tipul Electrice, Hybrid, Hybrid Plug-In, Hydrogen (FCV), 
motoare cu propulsie pe gaz natural comprimat, motoare cu propulsie pe gaz natural lichefiat şi motoare 
cu propulsie pe biogaz. 
 
Art. 3 – (1) Operatorul de transport rutier are obligaţia de a deţine la bordul autovehiculului, pe toată 
durata efectuării serviciului regulat special de transport călători, pe raza unităţii administrativ teritorială 
- Municipiul Braşov, următoarele documente: 
a) Avizul de traseu eliberat de Primăria Municipiului Braşov; 
b) contractul de transport încheiat între operatorul de transport rutier şi beneficiarul transportului; 
c) lista persoanelor transportate, care constituie anexă la contractul de transport; 
d) copia conformă a licenţei comunitare - pentru autovehiculul utilizat; 
e) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului 
de transport; 
f) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier de persoane - 
valabil; 
g) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în 
sarcina operatorului de transport, în copie. 
 
(2) Pe toată durata efectuării serviciului regulat special de transport călători, pe raza unităţii 
administrativ teritorială - Municipiul Braşov, în mijlocul de transport se vor regăsi numai persoanele 
aflate în lista, anexă la contractul de transport, acestea având asupra lor documente justificative valabile, 
eliberate de beneficiarul transportului (ex. legitimaţii de serviciu - în cazul transportului angajaţilor 
instituţiilor/agenţilor economici, carnetul de elev, etc). 
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CAPITOLUL II.  
ACORDAREA, MODIFICAREA, PRELUNGIREA ŞI RETRAGEREA AVIZELOR DE 
TRASEU 
 
Art. 4 – (1) Pentru depunerea documentaţiei, obţinerea de informaţii de specialitate şi eliberarea, 
modificarea, prelungirea, retragerea Avizului de traseu sunt disponibile două variante:  
DIRECT – prin depunerea documentației la Primăria Municipiului Braşov - Centrul de Informații pentru 
Cetățeni; 
ONLINE - depunerea documentației prin intermediul portalului de servicii, în cazul în care solicitantul 
deține cont de utilizator. 

Documentația incompletă se notifică în scris solicitantului în termen de 5 zile de la data 
înregistrării şi se restituie în vederea completării.  

 
(2) În vederea obţinerii Avizului de traseu pentru efectuarea serviciilor regulate speciale de transport 
călători, pe raza unităţii administrativ teritorială - Municipiul Braşov, Operatorul de transport rutier va 
depune un dosar care va cuprinde: 
a) cerere privind eliberarea Avizului de traseu – modelul este prevăzut în Anexa nr.1, parte integrantă 
din prezentul Regulament; 
b) certificatul de înregistrare la registrul comerţului, în calitate de transportator; 
c) cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare ale autovehiculului cu care se efectuează traseul, cu 
ITP valabil; 
d) licenţa comunitară a operatorului de transport rutier; 
e) copia conformă a licenţei comunitare, a autovehiculului cu care se efectuează traseul; 
f) graficul de circulaţie propus, vizat de beneficiarul transportului;  
g) contractul, în baza căruia se efectuează serviciul regulat special de transport călători, încheiat cu 
beneficiarul transportului; 
h) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar; 
i) certificate de atestare fiscală din care să rezulte că Operatorul de transport nu are datorii la bugetul 
local al Municipiului Braşov; 
j) documente din care să rezulte cu claritate asigurarea spaţiilor, în suprafaţă suficientă, pentru parcarea 
tuturor mijloacelor de transport deţinute, altele decât pe domeniul public sau privat al municipiului 
Braşov; 
k) declaraţie pe propria răspundere a managerului de transport cu privire la faptul că, întreţinerea 
mijloacelor de transport deţinute, nu se efectuează pe domeniul public sau privat al municipiului Braşov, 
cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală - modelul este prevăzut Anexa nr.2, parte 
integrantă din prezentul Regulament. 
 
Art. 5 – (1) Avizul de traseu pentru efectuarea serviciilor regulate speciale de transport călători, pe raza 
unităţii administrativ teritorială - Municipiul Braşov se eliberează Operatorului de transport rutier, prin 
Dispoziţie de Primar după avizarea traseului şi a staţiilor în cadrul şedinţei Comisiei de circulaţie din 
cadrul Primăriei Municipiului Braşov. 
 
(2) La întocmirea propunerii de avizare a traseului şi a staţiilor publice utilizate se vor avea în vedere 
următoarele: 
a) solicitarea operatorului de transport rutier; 
b) interdicţia de utilizare a străzilor din Zona centrală şi istorică (Străzi din Zona A şi B, conform HCL 
nr.236/2015, republicată) cu excepţia Drumului Braşov - Poiana Braşov; 
c) punctul de vedere, exprimat în scris, al Operatorului de transport - RATBV S.A. - care efectuează 
serviciul public de transport local de persoane  prin curse regulate pe teritoriul administrativ al 
Municipiului Braşov, şi căruia i s-au pus la dispoziţie staţiile publice, vizat de Asociația Metropolitană 
pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov în calitate de autoritate contractantă a 
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Contractului de delegare a serviciului de transport, pentru evitarea suprapunerii cu traseele de transport 
local de persoane  prin curse regulate şi corelarea graficului de oprire în staţiile publice. 
 
(3) Avizul de traseu se eliberează operatorilor de transport pentru efectuarea serviciului regulat special 
de transport călători pe raza unităţii administrativ teritorială - Municipiul Braşov, pentru o perioadă de 
maxim 1 (un) an, sau pe termenul de valabilitate al Contractului încheiat de operator cu beneficiarul 
serviciului de transport regulat special, dacă durata Contractului este mai mică de un an.  

Excepţie fac avizele de traseu care se eliberează Operatorilor de transport pentru efectuarea 
serviciului regulat special de transport călători, cu autovehicule exceptate conform prevederilor art.2 
alin.(6) lit.a, din prezentul Regulament, care se vor elibera cu valabilitate până la data de 31.12.2019. 
 
(4) Avizul de traseu cuprinde date cu privire la: 
a) operatorul de transport; 
b) beneficiarul serviciului de transport; 
c) traseul urmat de autovehiculul prin intermediul căruia se execută serviciul regulat special de transport 
călători - care reprezintă parcursul mijlocului de transport pe raza unităţii administrativ teritorială - 
Municipiul Braşov, prin indicarea fiecărei străzi utilizate, atât la dus cât şi la întors; 
d) marca autovehiculului cu care se efectuează transportul şi nr. de înmatriculare al acestuia; 
e) perioada de valabilitate; 
f) condiţiile asociate; 
g) Anexa la Avizul de traseu, care conţine staţiile publice aprobate pentru îmbarcarea/debarcarea 
călătorilor şi orele de oprire în staţii; 
 
(5) Condiţiile asociate Avizului de traseu sunt menţionate pe verso la acesta şi împreună cu Anexa în 
care sunt precizate Staţiile publice aprobate pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate, fac 
parte integrantă din Avizul de traseu. 
 
Art. 6 -  (1) Avizul de traseu pentru efectuarea serviciilor regulate speciale de transport călători este 
nominal şi nu este transmisibil. 
 
(2) Avizul de traseu este valabil numai în original, copiile xerox, fotocopii etc, nu conferă posesorului 
dreptul de acces în staţiile publice pentru care se eliberează Avizul. 
 
(3) Avizul de traseu nu poate fi folosit în scopul parcării autovehiculelor pe străzile sau în staţiile 
nominalizate în Aviz. 
 
Art.  7 - (1) Avizele de traseu se înregistrează într-un registru unic în care înscrierea se face în ordinea 
emiterii lor. 
(2) Numărul Avizului de traseu este numărul de ordine din acest registru. 
 
(3) Avizul de traseu se întocmeşte în două exemplare, un exemplar este eliberat titularului, după 
prezentarea dovezii plăţii tarifului pentru eliberare Aviz de traseu, conform Anexei nr.5, parte integrantă 
din prezentul Regulament, iar celălalt se păstrează la Primăria Municipiului Braşov. 
 
(4) Modelul Avizului de traseu este prevăzut în Anexa nr.3, parte integrantă din prezentul Regulament. 
 
Art.  8 - (1) Operatorul de transport poate să îşi înlocuiască, la cerere, autovehiculul pentru care a 
obţinut Aviz de traseu, cu un alt autovehicul, cu condiţia ca acesta să îndeplinească condiţiile obligatorii 
prevăzute în prezentul Regulament la art. 2 alin.(6), după caz.  
 
(2) Modificarea Avizului de traseu se realizează pe baza unei documentaţii care trebuie să conţină: 
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a) cererea operatorului de transport pentru înlocuirea autovehiculului, în care se precizează motivul 
înlocuirii; 
b) Avizul de traseu deţinut, în original; 
c) copia certificatului de înmatriculare şi a cărţii de identitate a autovehiculului înlocuitor, cu ITP 
valabil.  
 
(3) Modificarea Avizului de traseu  se face prin Dispoziţie de Primar după analizarea solicitării depuse.  
 
(4) Avizul de traseu - modificat se eliberează numai după prezentarea de către Operatorul de transport 
rutier a documentului de plată a tarifului de eliberare, conform Anexei nr.5, parte integrantă din 
prezentul Regulament. 
 
Art. 9 - (1) Operatorul de transport are obligaţia să solicite modificarea traseului şi/sau a staţiilor pentru 
care a obţinut Aviz de traseu, în cazul în care au intervenit schimbări, în acest sens, în Contractul 
încheiat cu beneficiarul transportului. 
 
(2) Modificarea Avizului de traseu se realizează pe baza unei documentaţii care trebuie să conţină: 
a) cererea operatorului de transport pentru modificarea Avizului de traseu în care se precizează motivul 
solicitării; 
b) Avizul de traseu deţinut, în original; 
c) copie a actului modificator al Contractului încheiat cu beneficiarul transportului, din care să rezulte 
schimbarea traseului şi/sau a staţiilor publice. 
 
(3) Modificarea Avizului de traseu se face prin Dispoziţie de Primar după avizarea solicitării în cadrul 
şedinţei Comisiei de circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Braşov cu respectarea prevederilor 
art.5 alin. (2) din prezentul Regulament. 
 
(4) Avizul de traseu - modificat se eliberează numai după prezentarea de către Operatorul de transport 
rutier a documentului de plată a tarifului de eliberare, conform Anexei nr.5, parte integrantă din 
prezentul Regulament. 
 
Art. 10 – (1) Cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al Avizului de traseu pentru 
efectuarea serviciilor regulate speciale de transport călători, titularul trebuie să solicite prelungirea 
acestuia, cu respectarea prevederilor art.2 din prezentul Regulament. 
 
(2) Prelungirea termenului de valabilitate  al Avizului de traseu se realizează pe baza unei documentaţii 
care trebuie să conţină: 
a) cererea operatorului de transport pentru prelungirea Avizului de traseu; 
b) Avizul de traseu deţinut, în original; 
c) declaraţie pe propria răspundere privind menţinerea condiţiilor iniţiale de acordare, cunoscând că 
falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală. 
 
(3) Prelungirea Avizului de traseu  se face prin Dispoziţie de Primar după analizarea solicitării depuse. 
 
(4) Avizul de traseu - prelungit se eliberează numai după prezentarea de către Operatorul de transport 
rutier a documentului de plată a tarifului de eliberare, conform Anexei nr.5, parte integrantă din 
prezentul Regulament. 
 
Art. 11 – (1) În situaţia modificării denumirii operatorului rutier sau a sediului, Avizele de traseu 
aferente se vor înlocui pe baza următoarelor documente: 
a) cererea de înlocuire, în urma modificărilor survenite în datele de identificare ale operatorului; 
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b) licenţa comunitară şi copiile conforme ale acesteia, conţinând noile date de identificare ale 
operatorului detransport rutier, după caz; 
 
(2) Modificarea Avizului de traseu  se face prin Dispoziţie de Primar după analizarea solicitării depuse. 
 
(3) Avizul de traseu - modificat se eliberează numai după prezentarea de către Operatorul de transport 
rutier a documentului de plată a tarifului de eliberare, conform Anexei nr.5, parte integrantă din 
prezentul Regulament. 
 
Art. 12 – (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea Avizelor de traseu se comunică Primăriei 
Municipiului Braşov de către Operatorul de transport rutier, în termen de 5 zile de la data constatării, 
acestea înlocuindu-se cu un document nou. 
 
(2) În cazul deteriorării Avizului de traseu se poate elibera un nou Aviz (cu aceleaşi înscrisuri ca şi cel 
deteriorat) şi numai după prezentarea formularului deteriorat în vederea anulării. 
 
(3)  În cazul pierderii sau furtului Avizul de traseu, se poate elibera numai după ce Operatorul de 
transport a anunţat pierderea sau furtul Avizului în presa locală. 
 
(4) Documentul duplicat va fi eliberat prin Dispoziţie de Primar după analizarea solicitării depusă de 
către operatorul de transport rutier şi va avea înscrisă menţiunea  « DUPLICAT ». 
 
(5) Avizul de traseu - duplicat se eliberează numai după prezentarea de către Operatorul de transport 
rutier a documentului de plată a tarifului de eliberare, conform Anexei nr.5, parte integrantă din 
prezentul Regulament. 
 
Art. 13 - (1) Primăria Municipiului Braşov poate propune modificarea/anularea Avizului de traseu în 
cazul în care intră în vigoare noi acte normative sau acte normative care modifică cadrul legislativ 
existent pentru domeniul reglementat sau în cazul în care interesul local sau naţional o impune. 
 
(2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), modificarea/anularea Avizelor de traseu se face din iniţiativa 
Primăriei Municipiului Braşov, care va comunica în scris titularilor de Aviz modificările survenite, 
eliberând acestora Avize de traseu cu un conţinut modificat, după caz, cu respectarea egalităţii de 
tratament a titularilor. 
    
Art. 14 - Retragerea Avizelor de traseu se face, în următoarele cazuri: 
a) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acestora; 
b) în cazul încetării Contractului încheiat de către operatorul de transport rutier cu beneficiarul 
transportului regulat special; 
c) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier; 
d) la expirarea duratei stabilite în aviz; 
e) prin acordul părţilor, materializat printr-un înscris agreat de părţi; 
f) în cazuri de forţă majoră, fără plata unei despăgubiri; 
g) a fost retrasă Licenţa comunitară sau Copia conformă în baza cărora a fost obţinut avizul; 
h) în cazul în care interesul local sau naţional o impune prin denunţarea unilaterală de către emitentul 
avizului; 
i) în cazul nerespectării obligaţiilor, prevăzute în prezentul Regulament, de către Operatorul de transport 
rutier pentru care s-a eliberat Avizul de traseu, prin anularea Dispoziţiei de Primar privind emiterea 
avizului de către emitent, de drept, fără somaţie, emitentul Avizului nefiind obligat să plătească vreo 
despăgubire; 
j) în cazul în care tariful pentru utilizarea staţiilor publice nu se achită timp de 2 luni consecutive.  
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Art. 15 -  În cazul pierderii valabilităţii licenţei comunitare, Avizele de traseu sunt nule de drept. 
 
 
CAPITOLUL III.  
DREPTURI ŞI OBLIGAŢII 
 
A.   Operatorul de transport rutier 
Art. 16 - Operatorul de transport rutier care desfăşoară serviciul regulat special de transport călători pe 
raza unităţii administrativ teritorială - Municipiul Braşov are următoarele drepturi: 
a) să utilizeze infrastructura tehnico-utilitară a sistemului de transport numai pe traseul aprobat; 
b) să utilizeze numai staţia/staţiile avizate pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate pe 
raza unităţii administrativ teritorială - Municipiul Braşov. 

 
Art. 17 - Operatorul de transport rutier care desfăşoară serviciul regulat special de transport călători pe 
raza unităţii administrativ teritorială - Municipiul Braşov are următoarele obligaţii: 
a) de a respecta reglementările legale cu privire la transportul rutier din municipiul Braşov şi ale 

prezentului Regulament; 
b) să presteze serviciul numai în baza Avizului de traseu şi în conformitate cu acesta; 
c) să prezinte la solicitarea organelor de poliţie rutieră şi locală Avizul de traseu pentru verificarea datelor 

înscrise pe acesta;  
d) să comunice Primăriei Municipiului Braşov orice modificare a condiţillor de acordare a Avizului de 

traseu; 
e) să afişeze la loc vizibil, în interiorul autovehiculului, pe timpul executării serviciului regulat special 

de transport călători, placa de traseu, care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:  
- tipul transportului efectuat;  
- elementele de identificare ale operatorului de transport; 
- elementele de identificare ale beneficiarului transportului; 
- numărul Avizului de traseu;  
- traseul pentru care a fost eliberat Avizul; 

f) să efectueze serviciul numai cu autovehiculul nominalizat în Avizul de traseu şi numai pe traseul 
stabilit prin Aviz; 

g) să presteze serviciul numai în baza unui contract cu un beneficiar care a angajat serviciul de 
transport; 

h) să preia la transport numai persoanele nominalizate în lista cu persoanele transportate, anexă la 
contractul de transport încheiat cu beneficiarul serviciului având asupra lor documente justificative 
valabile, eliberate de beneficiarul transportului; 

i) să nu efectueze pe traseul aprobat alte opriri, decât cele menţionate în Avizul de traseu, pentru 
îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate, să nu oprească în staţiile publice, altele decât cele 
menţionate în Avizul de traseu, precum şi să nu oprească nejustificat  pe banda de circulaţie (BUS) 
destinată mijloacelor de transport public local de călători;  

j) să nu staţioneze neregulamentar în zone sau locuri nepermise din Municipiul Braşov, să nu 
staţioneze în staţiile publice, altele decât cele menţionate în Avizul de traseu, precum şi să nu 
staţioneze nejustificat  pe banda de circulaţie (BUS) destinată mijloacelor de transport public local 
de călători;  

k) să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale a municipiului Braşov, respectiv autorităţilor de 
reglementare competente conform legii, informaţiile solicitate; 

l) să asigure spaţii în suprafaţă suficientă pentru parcarea tuturor mijloacelor de transport deţinute în 
afara domeniului public şi privat al Municipiului Braşov; 

m) să asigure spaţii pentru întreţinerea mijloacelor de transport, în afara domeniului public şi privat al 
Municipiului Braşov; 

n) să nu supraîncarce autovehiculul peste capacitatea utilă de transport, exprimată prin numărul de 
locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare; 
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o) să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor serviciului; 
p) să efectueze transportul în condiţii de calitate, siguranţă, regularitate şi confort, potrivit prevederilor 

legale în vigoare; 
q) să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deţinute, precum şi 

asigurarea călătorilor şi bunurilor acestora, conform prevederilor legislaţiei privind asigurările, în 
vigoare; 

r) să planifice efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de 
transport, astfel încât să se asigure respectarea prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind 
siguranţa rutieră; 

s) autovehiculele utilizate trebuie salubrizate, spălate şi dezinfectate; 
t) la bordul autovehiculului trebuie să existe mijloace pentru combaterea şi prevenirea incendiilor, 

precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate; 
u) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpa sa, 

conform prevederilor legale şi/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin poliţe de 
asigurare. 

 
B.  Utilizatorii serviciilor regulate speciale de transport 
Art. 18  - Drepturile utilizatorilor serviciilor regulate speciale de transport călători sunt următoarele: 
a) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate 
lor de către operatorii de transport rutier, prin nerespectarea obligaţiilor asumate prin contractele 
încheiate cu beneficiarii transportului; 
b) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale ale Municipiului Braşov orice deficienţe 
constatate în efectuarea serviciilor regulate speciale de transport călători. 
 
Art. 19 - Obligaţiile utilizatorilor sunt următoarele: 
a) să deţină legitimaţii de serviciu valabile sau alte documente de transport stabilite prin lege; 
b) să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat al 
Municipiului Braşov; 
c) să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum şi cu ceilalţi 
utilizatori. 
 
C.  Emitentul Avizului de traseu 
Art. 20  - Emitentul are următoarele drepturi : 
a) să convoace pentru audieri operatorii de transport rutier în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru 
remedierea unor deficinte apărute în executarea serviciului regulat special de transport călători; 
b) Să verifice şi să controleze modul de realizare a serviciului regulat special de transport călători; 
 
Art. 21 - Emitentul are următoarele obligaţii: 
a) să verifice documentaţia depusă de Operator în vederea emiterii Avizului de traseu; 
b) să emită Avizul în conformitate cu prevederile prezentului Regulament ţinând cont de avizul 
Comisiei de circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Braşov; 
c) să asigure un tratament egal şi nediscriminatoriu pentru toţi operatorii rutieri care efectuează serviciul 
regulat special de transport călători. 
 
Art. 22 -  În timpul efectuării serviciilor regulate speciale de transport călători, pe raza unităţii 
administrativ teritorială - Municipiul Braşov, operatorul de transport rutier trebuie să respecte obligaţiile 
prevăzute în prezentul Regulament. 
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CAPITOLUL IV.  
CONTRAVENŢII 
 
Art. 23 - Pe lângă contravenţiile prevăzute de actele normative din domeniul transporturilor rutiere, 
constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de operatorii de transport care execută servicii 
regulate speciale de transport călători pe raza unităţii administrativ teritorială - Municipiul Braşov, dacă 
nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni şi se 
sancţionează după cum urmează: 
 
1. cu amendă de la 290 lei la 435 lei pentru nerespectarea prevederilor art.17 pct.c), d), e), h), i), k) din 
prezentul regulament; 
 
2.  cu amendă de la 580  lei la 725 lei pentru nerespectarea prevederilor art.17 pct.j), l), m), n) din 
prezentul regulament; 
 
3. cu amendă de la 1500  lei la 2500 lei pentru nerespectarea prevederilor art.17 pct.b), f), g) din 
prezentul regulament; 
 
Art. 24 – Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezentul Regulament se fac 
pe bază de proces - verbal de către agenţii din cadrul Poliţiei Rutiere, Poliţiei Locale a Municipiului 
Braşov şi împuterniciţii Primarului Municipiului Braşov. 
 
Art. 25 - Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate 
face plângere, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însoţită de 
copia de pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei se depune la Judecătoria Braşov. 
 
Art. 26 - Prevederile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 
completările la zi, se aplică în mod corespunzător. 
 
Art. 27 - Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute în prezentul Regulament de către persoana fizică sau 
juridică, după caz, atrage, pe lângă răspunderea contravenţională şi răspunderea civilă pentru daunele 
produse, conform prevederilor legale incidente. 
 
 
CAPITOLUL V.  
DISPOZIŢII FINALE 
 
Art. 28 - (1) Tariful pentru utilizarea staţiilor publice, prevăzute în Anexa la Avizul de traseu, parte 
integrantă din acesta, se va calcula în funcţie de norma de poluarea a mijlocului de transport prin 
intermediul căruia se execută serviciul regulat special de transport călători şi de numărul de opriri în 
staţiile publice utilizate de către Operatorul de transport rutier pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor 
pe raza unităţii administrativ teritorială - Municipiul Braşov, pentru o perioadă de o lună. 
 
(2) Pentru operatorii de transport rutier care au sediul în alte localităţi, altele decât Municipiul Braşov, 
tarifele stabilite prin prezentul Regulament se majorează cu un procent de 15 %. 
 
(3) Tariful pentru utilizarea staţiilor publice se va plăti anticipat până în ultima zi a lunii anterioare celei 
pentru care se face plata.  

În cazul în care tariful pentru utilizarea staţiilor publice nu este achitat în termenul stabilit mai sus 
se vor percepe majorări de 1% pe lună din suma datorată sau fracţiune de lună.  

În cazul în care tariful pentru utilizarea staţiilor publice nu se achită timp de 2 luni consecutive, 
Avizul de traseu se va retrage.  
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(4) Până la data de 10 decembrie a fiecărui an Operatorii de transport rutier vor prezenta 
Compartimentului Transport şi Monitorizare din cadrul Primăriei Municipiului Braşov documente 
justificative privind achitarea tarifului pentru utilizarea staţiilor publice. 
 
Art. 29 – Sunt scutite de la plata tarifelor pentru eliberarea documentelor prevăzute de prezentul 
Regulament, unităţile administrativ-teritoriale, precum şi unităţile de învăţământ care asigură transportul 
şcolar din mediul rural către unităţile de învăţământ din comună sau către unităţile de învăţământ din 
mediul urban, cu autobuzele proprii având inscripţia «transport şcolar». 
 
Art. 30 – Prin grija Operatorului de transport RATBV S.A. care efectuează serviciul public de transport 
local de persoane  prin curse regulate pe raza unităţii administrativ teritorială - Municipiul Braşov, în 
baza unui Contract de delegare a gestiunii, se va afişa în toate staţiile publice, ora de oprire pentru 
îmbarcarea/debarcarea călătorilor, a fiecărui operator de transport care execută serviciul regulat special 
de transport călători pe raza unităţii administrativ teritorială - Municipiul Braşov, în baza unui Aviz de 
traseu. 
 
Art. 31 - Prevederile prezentului Regulament se completează cu prevederile legale aplicabile în materie.
  
Art. 32 – Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezentul Regulament: 
Anexa nr. 1 – Modelul Cererii pentru eliberarea Avizului de traseu 
Anexa nr. 2 – Modelul Declaraţiei pe propria răspundere a managerului de transport privind întreţinerea 
mijloacelor de transport 
Anexa nr. 3 – Modelul Avizului de traseu, Condiţiile asociate şi Anexa cu Staţiile publice utilizate 
pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor  
Anexa nr. 4 – Tarifele pentru pentru utilizarea staţiilor publice aflate pe raza unităţii administrativ 
teritorială - Municipiul Braşov de către Operatorii de transport rutier care efectuează servicii regulate 
speciale de transport călători 
Anexa nr. 5 – Tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de către Primăria Municipiului Braşov pentru 
eliberarea Avizelor de traseu Operatorilor de transport rutier care efectuează servicii regulate speciale de 

transport călători pe raza unităţii administrativ teritorială - Municipiul Braşov. 
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Anexa nr.1  
la Regulamentul privind efectuarea serviciilor regulate speciale de transport călători în Unitatea Administrativ Teritorială - 

Municipiul Braşov 

 

 
 
 
 

CERERE 
pentru acordarea Avizului de traseu 

 
 

 
Către, 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV 
DIRECŢIA TEHNICĂ – Compartimentul Transport şi Monitorizare 
 
 
 
Subsemnatul,…………………………………………………………………………………………….,                                     
                                                                  (num e ş i  p r e n um e)  

în calitate de …………………………………………………………………………………………….                                     
(manager de transport, administrator, etc.) 

la societatea …………………………………………………………………………………………….                                     
(denumirea operatorului de transport rutier) 

cu sediul/domiciliul în localitatea  ..............................................., str. ..................................................... 

nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. …., sectorul/judeţul ........................................................, telefon 

..............................., e-mail .............................................................., având CUI  ......................................., 

vă solicit acordarea Avizului de traseu pentru efectuarea  ........................…………................………. 
                                                                     (se  menţionează serviciul  de transport) 

pe raza unităţii administrativ teritorială - Municipiul Braşov. 

 

 

 
 
          
 

 
 
 

Data: _______________ 
Semnătura  ___________ 
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Anexa nr.2  
la Regulamentul privind efectuarea serviciilor regulate speciale de transport călători în Unitatea Administrativ Teritorială - 

Municipiul Braşov 

 

DECLARAŢIE 
pe propria răspundere a managerului de transport privind întreţinerea mijloacelor de transport 

 
 
 
 

Subsemnatul,  …………………………………………………………………………………,                                     
                                                                  (num e si  p r e n um e)   

posesor al  B.I (C.I.),  seria …… .nr.   ………... domiciliat în ……………. …………..…................... str. 

….. …………........., nr………., bl. …………, sc. ………..et. ……., ap. ……,.tel. …………..…, e-mail 

....................... în calitate de manager de transport la ......................…………..............................                                                 

(denumirea  Operatorului de transport)                                         

declar  pe  propria  răspundere,   cunoscând  că  falsul  în  declaraţii  este  pedepsit  de  legea  penală,   că 

………………………………………… deţine spaţiul necesar ……………………………………… 
                   (denumirea Operatorului de transport )               (în proprietate/contract de închiriere)      

pentru întreţinerea celor ……… mijloace de transport cu care va desfăşura serviciul regulat special de    

                                         (nr. vehicule)                                   

transport călători, pe raza unităţii administrativ teritorială - Municipiul Braşov. 
   
                           

 

 

 

 

 

Data: _______________ 
Semnătura  ___________ 
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ROMÂNIA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

BRAŞOV 
B-dul Eroilor nr. 8 Braşov  500007 

 

 
 

AVIZ de TRASEU 
Nr. _______/_______ 

 
Prezentul aviz s-a eliberat operatorului de transport 
___________________________________________ 
în baza Contractului nr. _______/_______  încheiat cu 
beneficiarul _______________________ în vederea 
efectuării Serviciilor regulate speciale de transport 
călători pe raza unităţii administrativ teritorială - 
Municipiul Braşov pe traseul:  
Dus:_ 
Întors:_  
Traseul va fi efectuat de Operatorul de transport cu 
autovehiculul: ________ 
Pe traseu vor fi realizate opriri pentru 
îmbarcarea/debarcarea călătorilor în staţiile publice 
menţionate în Anexa la prezentul Aviz. 
 
Traseul va fi efectuat de Operatorul de transport între 
orele_____________  în zilele ______________ 
 
Prezentul aviz este valabil în perioada  
____________________________________________  

 
Primar, 

_____________ 
 
Pe toata durata valabilităţii Avizului de traseu vor fi respectate 
Condiţiile asociate, iar îmbarcarea/debarcarea călătorilor se va 
efectua în staţiile publice menţionate în Anexa la prezentul Aviz.   
Multiplicarea sau falsificarea prezentului document se pedepseşte în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 
   

Anexa nr.3 
la Regulamentul privind efectuarea serviciilor regulate speciale de transport călători în Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul 

Braşov 

ROMÂNIA  

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV 
B-dul Eroilor nr. 8 Braşov  500007 

 

 
 

AVIZ de TRASEU 
Nr. _______/_______ 

 
Prezentul aviz s-a eliberat operatorului de transport ___________________________________________ în baza 

Contractului nr. _______/_______  încheiat cu beneficiarul _______________________ în vederea efectuării 
Serviciilor regulate speciale de transport călători pe raza unităţii administrativ teritorială - Municipiul Braşov pe 
traseul:  
Dus:_ 
Întors:_  
Traseul va fi efectuat de Operatorul de transport cu autovehiculul: ___________________________ 
Pe traseu vor fi realizate opriri pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor în staţiile publice menţionate în Anexa la 
prezentul Aviz. 
 
Traseul va fi efectuat de Operatorul de transport între orele_____________  în zilele ______________ 
 
Prezentul aviz este valabil în perioada  ____________________________________________  

 
                                                                  Primar, 

                                                                             _____________                        
  
Pe toata durata valabilităţii Avizului de traseu vor fi respectate Condiţiile asociate, iar îmbarcarea/debarcarea călătorilor se va efectua în 
staţiile publice menţionate în Anexa la prezentul Aviz.   
Multiplicarea sau falsificarea prezentului document se pedepseşte în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

- verso – 
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Drepturile şi obligaţiile operatorului de transport rutier 
 
Operatorul de transport rutier care desfăşoară serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale are următoarele 
drepturi: 
a) să utilizeze infrastructura tehnico-utilitară a sistemului de transport public pe traseul aprobat; 
b) să utilizeze staţia/staţiile avizate pentru urcarea / coborârea persoanelor transportate pe raza teritorial administrativă a municipiului Braşov; 
 
Operatorul de transport rutier care desfăşoară serviciul de transport public de persoane prin curse regulate speciale are următoarele 
obligaţii: 
a) de a respecta reglementările legale cu privire la transportul rutier din municipiul Braşov şi ale prezentului Regulament; 
b) să presteze serviciul numai în baza Avizului de traseu şi în conformitate cu acesta; 
c) să prezinte la solicitarea organelor de poliţie rutieră şi locală Avizul de traseu pentru verificarea datelor înscrise pe acesta;  
d) să comunice Primăriei Municipiului Braşov orice modificare a condiţillor de acordare a Avizului de traseu; 
e) să afişeze la loc vizibil, pe timpul executării serviciului regulat special de transport călători, placa de traseu, care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:   - 

tipul transportului efectuat;  
- elementele de identificare ale operatorului de transport; 
- elementele de identificare ale beneficiarului transportului; 
- numărul Avizului de traseu;  
- traseul pentru care a fost eliberat Avizul; 

f) să efectueze serviciul numai cu autovehiculul nominalizat în Avizul de traseu şi numai pe traseul stabilit prin Aviz; 
g) să presteze serviciul numai în baza unui contract cu un beneficiar care a angajat serviciul de transport; 
h) să preia la transport numai persoanele nominalizate în lista cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport încheiat cu beneficiarul serviciului având asupra lor 
documente justificative valabile, eliberate de beneficiarul transportului; 
i) să nu efectueze pe traseul aprobat alte opriri, decât cele menţionate în Avizul de traseu, pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate, să nu oprească în staţiile 
publice, altele decât cele menţionate în Avizul de traseu, precum şi să nu oprească nejustificat  pe banda de circulaţie (BUS) destinată mijloacelor de transport public local de 
călători;  
j) să nu staţioneze neregulamentar în zone sau locuri nepermise din Municipiul Braşov, să nu staţioneze în staţiile publice, altele decât cele menţionate în Avizul de traseu, 
precum şi să nu staţioneze nejustificat  pe banda de circulaţie (BUS) destinată mijloacelor de transport public local de călători;  
să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale a municipiului Braşov, respectiv autorităţilor de reglementare competente conform legii, informaţiile solicitate; 
k) să asigure spaţii în suprafaţă suficientă pentru parcarea tuturor mijloacelor de transport deţinute în afara domeniului public şi privat al Municipiului Braşov; 
l) să asigure spaţii pentru întreţinerea mijloacelor de transport, în afara domeniului public şi privat al Municipiului Braşov; 
m) să nu supraîncarce autovehiculul peste capacitatea utilă de transport, exprimată prin numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare; 
n) să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor serviciului; 
o) să efectueze transportul în condiţii de calitate, siguranţă, regularitate şi confort, potrivit prevederilor legale în vigoare; 
p) să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deţinute, precum şi asigurarea călătorilor şi bunurilor acestora, conform prevederilor 
legislaţiei privind asigurările, în vigoare; 
r) să planifice efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să se asigure respectarea prevederilor 
reglementărilor legale în vigoare privind siguranţa rutieră; 
s) autovehiculele utilizate trebuie salubrizate, spălate şi dezinfectate; 
t )la bordul autovehiculului trebuie să existe mijloace pentru combaterea şi prevenirea incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate; 
u) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpa sa, conform prevederilor legale şi/sau contractuale, dacă acestea nu sunt 
acoperite prin poliţe de asigurare. 
 
Prezentul Aviz se retrage în următoarele situaţii: 
a) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acestora; 
b) în cazul încetării Contractului încheiat de către operatorul de transport rutier cu beneficiarul transportului regulat special; 
c) la încetarea activităţii operatorului de transport rutier; 
d) la expirarea duratei stabilite în aviz; 
e) prin acordul părţilor, materializat printr-un înscris agreat de părţi; 
f) în cazuri de forţă majoră, fără plata unei despăgubiri; 
g) a fost retrasă Licenţa comunitară sau Copia conformă în baza cărora a fost obţinut avizul; 
h) în cazul în care interesul local sau naţional o impune prin denunţarea unilaterală de către emitentul avizului; 
i) în cazul nerespectării obligaţiilor, prevăzute în prezentul Regulament, de către Operatorul de transport rutier pentru care s-a eliberat Avizul de traseu, prin anularea 
dispoziţiei privind emiterea avizului de către emitent, de drept, fără somaţie, emitentul nefiind obligat să plătească vreo despăgubire; 
j) în cazul în care tariful pentru utilizarea staţiilor publice nu se achită timp de 2 luni consecutive. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV   
Compartiment Transport şi Monitorizare 
 
 

 
 
 

ANEXA 
  

Avizului de traseu nr. ....... /...............    valabil până la data de ………….. - eliberat operatorului de 
transport rutier ………………………….................... pentru autovehiculul ......................... 
 
 

 
 

STAŢIILE PUBLICE 
utilizate pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor  

de către Operatorii de transport care efectuează Servicii regulate speciale de transport călători  
pe raza unităţii administrativ teritorială - Municipiul Braşov 

 
 
 
 
 
Pe traseul ........................................................................................................................ 
vor fi realizate opriri pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor în următoarele staţii publice: 
 

Nr.crt. Staţia publică Sensul Total 
opriri 

Ora de oprire în staţie 

        
        
        
        

 
 
 
 

Primăria Municipiului Braşov  
Semnătura şi ştampila
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Anexa nr. 4  
la Regulamentul privind efectuarea serviciilor regulate speciale de transport călători în Unitatea Administrativ Teritorială - 

Municipiul Braşov 

 
 
 
 

TARIFE 
pentru utilizarea staţiilor publice aflate pe raza unităţii administrativ teritorială - Municipiul Braşov 

de către Operatorii de transport rutier care efectuează servicii regulate speciale de transport 
călători/transport în cont propriu de persoane 

 
 

 
 

 
 
 

Notă: Cu excepţia străzilor din Zona centrală şi istorică (Străzi din Zona A şi B, conform HCL 
nr.236/2015, republicată) – pentru care nu se emit Avize de traseu. 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Norma de 
poluare a 

mijlocului de 
transport 

Tarif 

Lei / oprire 

staţie 

 
1. EURO II 1,5 

2. EURO III 1,25 

3. EURO IV-V 1 

4. EURO VI 0,75 

5. HIBRID    0,5 

6. ELECTRIC 0,01 
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Anexa nr. 5  
la Regulamentul privind efectuarea serviciilor regulate speciale de transport călători în Unitatea Administrativ Teritorială - 

Municipiul Braşov 

 
 
 
 
 

TARIFE 
pentru  prestaţiile specifice realizate de către Primăria Municipiului Braşov pentru eliberarea 

AVIZULUI DE  TRASEU necesar pentru efectuarea serviciilor regulate speciale de transport călători 
pe raza unităţii administrativ teritorială - Municipiul Braşov 

 
 
 
 
 

1. Eliberare Aviz de traseu - 300 lei 
 
2. Eliberare Aviz de traseu - Modificat - 100 lei 
 
3. Eliberare Aviz de traseu - Duplicat  - 200 lei 
 
4. Eliberare Aviz de traseu – Prelungit - 300 lei 


