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HOTĂRÂRE 
privind respingerea reclamaţiei administrative formulată de SC TRANSGILYEN SRL împotriva 

Hotărârii nr.69/ 27 martie 2008 a Consiliului judeţean Alba 
 
 

 Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 17 aprilie 2008; 
 Luând în dezbatere: 
 -Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind respingerea reclamaţiei administrative 
formulată de SC TRANSGILYEN SRL împotriva Hotărârii nr.69/ 27 martie 2008 a Consiliului 
judeţean Alba; 
 -Raportul de specialitate nr.4992/9 aprilie 2008 al Direcţiei juridică şi cancelarie şi  Direcţiei 
de dezvoltare şi bugete.  
 Văzând: 
 -Reclamaţia administrativă înregistrată la Consiliul judeţean Alba sub nr.4835/8 aprilie 2008 
prin care SC TRANSGILYEN SRL a solicitat revocarea în parte a Hotărârii Consiliului judeţean 
Alba nr. 69/ 27 martie 2008, cu privire la art.4 din hotărâre şi Anexa nr.4  - care face parte 
integrantă din aceasta precum şi emiterea unei noi hotărâri de aprobare a Programului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011, în judeţul Alba, cu 
respectarea art.3 lit.d) din Regulamentul serviciilor de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate, în judeţul Alba; 
         - Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 - Comisia juridică, 
ordine publică şi disciplină; 
 Având în vedere prevederile: 
            - Legii nr.92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local; 

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

 -art.7 alin.(4) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ; 
În temeiul art. 97-(1) şi art. 115-(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. unic. Se respinge reclamaţia administrativă formulată de SC TRANSGILYEN SRL 
împotriva Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr.69 din 27 martie 2007 privind aprobarea 
Regulamentului pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, a 
Regulamentului pentru efectuarea transportului 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 . 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: 
 -Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
 -Direcţiei juridică şi cancelarie; 
 -Direcţiei de dezvoltare şi bugete;  
            - SC TRANSGILYEN SRL; 
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