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HOTĂRÂRE 
privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate, pe traseul  046: Alba Iulia - Ohaba, operatorului de 

transport rutier SC Gicu Trans SRL 
 

 
     Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară  în data de 26 martie 2009; 
     Luând în dezbatere: 
    -Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind atribuirea în gestiune delegată a 
serviciului de transport public judeţean  de persoane prin curse regulate, pe traseul 046: Alba 
Iulia - Ohaba, operatorului de transport rutier SC Gicu Trans SRL; 
    - Proiectul de hotărâre privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate, pe traseul  046: Alba Iulia - Ohaba, 
operatorului de transport rutier SC Gicu Trans SRL, iniţiat de domnul  Alin Cucui, 
vicepreşedinte al  Consiliului judeţean Alba; 
    -Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice nr. 3029/11.03.2009 la proiectul de hotarâre 
privind atribuirea în gestiune delegată serviciului de transport public judeţean de persoane 
prin curse regulate, pe traseul 046:Alba Iulia- Ohaba, operatorului de transport rutier SC Gicu 
Trans SRL. 
     Văzând: 
    - Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, 
strategii şi cooperare interinstituţională. 
     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; 
   -Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea   
Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007; 
   -Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 
de Utilităţi Publice nr. 263/2007 pentru  aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de 
atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local; 
   -Art.91, alin.(5), lit.a), pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
    -Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 
de Utilităţi Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea 
şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane; 
         În temeiul art. 97, (1) şi a art. 115 alin.(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale 
numărul  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 
HOTĂRÂRE 

 
 Art.1. Se aprobă atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate, pe traseul 046: Alba Iulia - Ohaba, operatorului de 
transport rutier SC Gicu Trans SRL, cod de înregistrare fiscală RO14233677, cu sediul în 
municipiul Alba Iulia, Str. Tulnicului, nr.6, judeţul Alba. 
           Art. 2. Se stabilesc tarifele, pe zone kilometrice, pentru serviciul de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate , prestat de către operatorul de transport rutier SC 
Gicu Trans SRL-potrivit anexei  - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
           Art.3. Se împuterniceşte domnul Ion Dumitrel, Preşedinte al Consiliului judeţean Alba, 
să semneze contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de 



persoane prin curse regulate, ce se va încheia cu operatorul de transport rutier SC Gicu Trans 
SRL, desemnat câştigător în urma şedinţei de atribuire electronică din data de 23.02.2009. 
                                                  
  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; 
                                                                                                           
                                                                                         
    PREŞEDINTE,                                                                     
  Ion DUMITREL 
 

                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                      P.SECRETARUL  JUDEŢULUI               

                                                                   Liliana NEGRUŢ 
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