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HOTĂRÂRE 
privind stabilirea tarifelor pentru prestaţiile realizate de către Compartimentul transport public 
judeţean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba, în anul 2008 
 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 martie 2008. 
Luând în dezbatere: 
-Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru 

prestaţiile realizate de către Compartimentul transport public judeţean din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului judeţean Alba, în anul 2008; 

-Proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru prestaţiile realizate de către 
Compartimentul transport public judeţean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
judeţean Alba, în anul 2008, înregistrat sub nr.65 din10 martie 2008, iniţiat de domnul Ion 
Dumitrel, preşedinte al Consiliului judeţean Alba;  

-Raportul de specialitate nr.3301/10.03.2008 al Direcţiei dezvoltare şi bugete la 
proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile realizate de către 
Compartimentul transport public judeţean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
judeţean Alba, în anul 2008; 

Văzând:  
-Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1- Comisia economică şi 

administrarea domeniului public si privat;  
Având în vedere: 
-art.20, alin.(1), lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
-art. 5, alin.(3) şi art.38, alin.(7) din Legea serviciilor de transport public local 

nr.92/2007; 
-art.35, alin.(3) şi art.39, alin.(1) din Ordinul ministrului internelor şi reformei 

administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de 
transport public local nr.92/2007; 

-art.91, alin. (3), lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată. 

În temeiul art.97, alin. (1) şi art.115, alin.(1), lit. c) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE 

Art.1. Se stabilesc tarifele pentru prestaţiile realizate de către Compartimentul 
transport public judeţean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba, în 
anul 2008-conform anexei-parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. Direcţia dezvoltare şi bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
-Instituţiei Prefectului-judeţul Alba; 
-Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba; 
-Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Alba; 
-Trezoreriei municipiului Alba Iulia. 

 
PREŞEDINTE 
 Ion Dumitrel 
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