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Atribuţiile postului: 

Aplică şi execută legi, studii , consiliere, coordonare, elaborare de  reglementări specifice luarea 

deciziilor sau alte activităţi care necesită cunoştinţe superioare de specialitate astfel : 

 

1. asigură organizarea, reglementarea, monitorizarea şi controlarea prestării serviciului de 
transport public de persoane prin servicii regulate desfăşurat între localitatile judetului;  

2. Participă întocmește programul  de transport privind serviciul public județean de transport prin 
curse regulate şi documentația necesară în vederea atribuirii acestuia în conformitate cu 
prevederile legale. 

3. Întocmește documentele necesare supunerii spre aprobare a programului de transport public 
judeţean, precum şi emiterea licenţelor de traseu pentru serviciul public de transport judeţean 
de persoane prin curse regulate;  

4. Analizează evaluarea fluxurilor de transport de persoane și determinarea pe baza studiilor de 
specialitate a cerințelor de transport public local, precum și anticiparea evoluției acestora; 

5. cooperează cu consiliile/autoritățile locale și operatorii de transport public prin curse regulate, cu 
privire la asigurarea și dezvoltarea serviciului de transport public de persoane prin curse 
regulate de interes județean și pentru corelarea acestuia cu serviciile de transport public local 
de persoane la nivelul localităților; 

6. elaborează, după consultarea consiliilor locale şi a transportatorilor interesaţi, Programul 
Judeţean de Transport Persoane prin curse regulate în trafic județean şi îl supune spre 
aprobare, prin hotărâre, consiliului judeţean; 

7. analizează  propunerile de actualizare periodică a programului de transport judeţean, prin 
modificarea acestuia în funcţie de cerinţele de deplasare ale populaţeiei şi în corelare cu 
transportul public local, interjudețean, internațional sau feroviar, după caz; 

8. elaborează proiectul Regulamentului şi Caietul de sarcini al serviciului de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate şi supunerea spre aprobare Consiliului Judeţean 
Brașov; 

9. întocmeşte modelul de contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
călători, conform legislației în vigoare,  şi îl supune spre aprobare Consiliului Judeţean Brașov; 

10. întocmeşte documentaţia de atribuire şi proiectele contractelor de delegare a gestiunii 
serviciului public de transport călători şi le supune spre aprobare Consiliului Judeţean Braşov; 

11. stabileşte grila de punctaj pe baza criteriilor de atribuire prevăzute de Legea nr. 92/2007 a 
serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi 
completările ulterioare şi o supune spre aprobare Consiliul Judeţean Braşov; 

12. emiterea de licențe de traseu pentru serviciile publice de transport rutier de călători efectuate cu 
autobuze; 

13. eliberează şi ţine evidenţa licenţelor de traseu aferente serviciului, după aprobarea atribuirii 
acestora prin hotărâre a Consiliului Judeţean Braşov; 

14. înlocuieşte licenţele de traseu în cazul pierderii, deteriorării sau sustragerii acestora, precum şi 
graficele de circulaţie ale licenţelor de traseu în cazul înlocuirii autovehiculelor titulare pe trasee 
şi/sau actualizării programului de transport judeţean; 

15. Verifică documentaţia necesară aprobării de către Consiliul Judeţean Braşov a retragerii 
licenţelor de traseu, operatorilor de transport ruter care efectuează serviciul, în cazurile 
prevăzute de prezentul regulament; 

16.  întocmește documentaţia necesare aprobării de către Consiliul Judeţean Brașov privind 
stabilirea taxei pentru eliberarea licenţelor de traseu şi pentru înlocuirea licenţei de traseu în 
vederea efectuării serviciului; 

17. Organizează și întocmește baza de date a autovehiculelor titulare utilizate de către operatorii de 
transport rutier la prestarea serviciului de transport judeţean de persoane prin curse regulate şi 
urmăreşte ca înlocuirea acestora să se efectueze în condiţiile stabilite prin prezentul 
regulament; 

18. cooperează cu poliţia rutieră şi Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transport Rutier – 
I.S.C.T.R., în vederea desfăşurării activităţilor de control în trafic; 

19. monitorizează şi verifică respectarea Programului de transport public de călători prin curse 
regulate în trafic judeţean, aprobat prin hotărâre de consiliu judeţean și în cazul constatării unor 
abateri propune măsurile legale; 



2 

 

20. întocmește situaţii, rapoarte, informări, sinteze şi alte materiale cu privire la situaţia transportului 
public judeţean, realizate la cererea diferitelor autorități ale administraţiei publice centrale; 

21. actualizează permanent secţiunea „TRANSPORT” de pe site-ul consiliului judeţean; 
22. Răspunde, urmărește și monitorizează modul de derulare a transportului județean de călători 

prin curse regulate; 
23. asigură activități de control,  

24. Convoacă pentru audieri operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi, în vederea 
stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficienţe apărute în executarea serviciilor 
respective; 

25. urmărește și asigură implementarea prevederilor Strategiei de dezvoltare a județului Brașov și a 
Strategiei de dezvoltare a serviciului de transport public județean de persoane prin curse 
regulate. 

26. Actualizează programele publice de transport de persoane prin curse regulate, în conformitate 
cu cerinţele de transport;  

27. Răspunde  de monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice conform H.G. 246/2006 
pentru aprobarea Strategiei Naţionale privind accelerarea dezvoltării comunitare de utilităţi 
publice pentru localitățile din Brșov; 

28. Participă, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale şi operatorii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice,  la elaborarea strategiei judeţeane privind dezvoltarea serviciilor 
comunitare de utilităţi, precum şi a planului de implementare a acesteia; 

29. Participă, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilități publice, planurile de 
implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități 
publice și le prezintă autorităților administrației publice județene spre aprobare; 

30. Asistă operatorii și autoritățile administrației publice locale în procesul de accesare și atragere a 
fondurilor de investiții pentru utilităţi publice; 

31. Realizează arhivarea corespunzătoare a documentelor emise; 
32. Colaborează și tine legătura cu U.A.T. (municipiu, oras, comuna) si cu celelalte servicii şi 

compartimente din cadrul aparatului de specialitate al C.J.Bv. în vederea îndeplinirii atribuţiilor 
specifice postului; 

33. Întocmește referate de specialitate în vederea promovării proiectelor de hotărâre ale Consiliului 
Județean specifice domeniului de transport public de călători; 

34. Realizează arhivarea corespunzătoare a documentelor emise; 
35. Înlocuieşte, atunci când este nevoie, alți funcționari din cadrul direcţiei, în limita competenţelor 

sale; 
36. Participă la formele de pregătire profesională organizate pentru funcționarii publici conform 

planului de perfecționare; 
37. Respectă cerinţele sistemului integrat calitate-mediu aplicabile în activitatea desfăşurată; 
38. Respectă cerinţele sistemului de control intern/managerial conform OMFP 946/2005, 
39. Respectă normele de disciplină și normele etice conform codului de conduită. 
40. Optimizarea procedurilor și fluxurilor de lucru, prin participarea la ședințele de pregătire 

organizate de instituție în acest scop, sau prin solicitarea asistenței din partea SRUSI. 
41. Utilizează sistemul informatic în cadrul procedurilor și fluxurilor de lucru, inclusiv semnătura 

electronică, în conformitate cu specificațiile tehnice puse la dispoziție, păstrează și utilizează în 
condiții de confidențialitate parolele de acces în sistemul digital precum și cele privind 
semnătura electronică; 

42. Respectă confidențialitatea datelor personale incluse în sistemul digital (colectarea, prelucrarea 
și stocarea), precum și celelalte prevederi din ”Regulamentul cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal la nivelul Consiliului Județean Brașov”. 

43. La prezenta fișă de post se va atașa Anexa cu atribuțiile postului privind protecția datelor cu 
caracter personal. 
 
 


