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HOTĂRÂRE 

privind privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane 
prin curse regulate, a Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate speciale, a Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de 
persoane  prin curse regulate şi a Programului de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate pentru perioada 2008-2011, în judeţul Alba 

 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 martie 2008; 

Luând în dezbatere:  

      -Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, a Regulamentului 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, a Caietului 
de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane  prin curse regulate şi a 
Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 
2008-2011, în judeţul Alba; 

-Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate, a Regulamentului serviciului de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, a Caietului de sarcini al serviciului de 
transport public judeţean de persoane  prin curse regulate şi a Programului de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011, în judeţul Alba, iniţiat de 
domnul Ion Dumitrel, preşedinte al Consiliului judeţean Alba; 

-Raportul de specialitate al Direcţiei dezvoltare şi bugete nr.3386 din10.03.2008 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate, a Regulamentului serviciului de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate speciale, a Caietului de sarcini al serviciului de 
transport public judeţean de persoane  prin curse regulate şi a Programului de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011, în judeţul Alba; 

-Avizul Comisiei paritare înregistrat sub nr.3962 din 20 martie 2008 privind 
Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-
2011, în judeţul Alba; 

Văzând: 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.5 – Comisia de dezvoltare regională şi 

integrare europeană; 
           Având în vedere: 

  -Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-Legea serviciilor de transport public local nr.92 /2007 ; 

   -Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.102/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 - Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.1.892/2006 pentru 
aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor 
conexe acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 



   -Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.353 din 23 noiembrie 
2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local 
nr.92/2007; 

   -Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor 
de transport public local; 

-Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice nr.207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local; 

-Legea nr.53/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

-Art.91, alin.(1), lit.d) şi alin.(5), lit.a), pct.13 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 prezenta 

HOTĂRÂRE 

         Art.1. Se aprobă Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate în judeţul Alba- conform anexei nr.1- parte integrantă a prezentei hotărâri. 

         Art.2. Se aprobă Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate speciale în judeţul Alba-conform anexei nr.2- parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

         Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de transport public judeţean de 
persoane  prin curse regulate în judeţul Alba- conform anexei nr.3- parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

         Art.4. Se aprobă Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 
pentru perioada 2008 – 2011 în judeţul Alba- conform anexei nr.4- parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

         Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba; 
- Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Alba. 
 

PREŞEDINTE 
 Ion Dumitrel 
                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                     Mariana Hurbean                                           
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