
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate pentru perioada 2008 – 2011, în judeţul Alba, potrivit Manualului de utilizare al 
Agenţiei  pentru Serviciile Societăţii Informaţionale  

 
Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 17 aprilie 2008; 
Luând în dezbatere: 
-Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 – 2011, în judeţul Alba, 
potrivit Manualului de utilizare al Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale; 

-Proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane 
prin curse regulate pentru perioada 2008 – 2011, în judeţul Alba, potrivit Manualului de utilizare al 
Agenţiei  pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, iniţiat de domnul Ion Dumitrel, preşedinte al 
Consiliului judeţean Alba; 

-Raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare şi bugete nr. 4991 din 9 aprilie 2008 la 
proiectul de hotarare privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate pentru perioada 2008 – 2011, în judeţul Alba, potrivit Manualului de utilizare al 
Agenţiei  pentru Serviciile Societăţii Informaţionale; 

Având în vedere: 
-Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea 

Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/7007; 
-Manualul de utilizare al Agenţiei  pentru Serviciile Societăţii Informaţionale; 

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

integrare europeană; 
  -Art.91, alin.(5), lit.a), pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată.  
          În temeiul art. 97, (1) şi a art. 115 alin.(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215 /2001, republicată, adoptă prezenta 
              

HOTĂRÂRE: 
 

 Art. 1. Se actualizează  Programul de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate pentru perioada 2008 – 2011, în judeţul Alba- conform anexei- parte integrantă a prezentei 
hotărâri; 
 Art. 2. Art. 4 al Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 69 din 27 martie 2008  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, se abrogă. 
  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; 
          - Autoritătii Rutiere Române- Agenţia Alba 
 
PREŞEDINTE 
  Ion Dumitrel 
                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ      
                                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI   
Alba Iulia, 17 aprilie 2008                                                MARIANA HURBEAN 
Nr. 108 


