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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea “ Studiului privind organizarea transportului public de persoane 

pentru locuitorii din zona Alba Iulia” 
 
 
     Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară  în data de 26 martie 2009; 
     Luând în dezbatere: 
    -Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea “ Studiului privind 
organizarea transportului public de persoane pentru locuitorii din zona Alba Iulia”; 
    -Proiectul de hotarare privind aprobarea “ Studiului privind organizarea transportului public 
de persoane pentru locuitorii din zona Alba Iulia”, initiat de domnul Alin Cucui, 
vicepresedinte al Consiliului judetean Alba; 
    -Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice nr. 3029/11.03.2009 la proiectul de hotărâre 
privind aprobarea “Studiului privind organizarea transportului public de persoane pentru 
locuitorii din zona Alba Iulia”; 
    - Adresele nr. 03/28.01.2008  şi nr. 34/17.03.2009 ale Asociaţiei Intercomunitare de 
Dezvoltare  Alba Iulia (AIDA); 
    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; 
   -Art.91-(5), lit.a), pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
     În temeiul art. 97-(1) şi a art. 115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale 
numărul  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 
HOTĂRÂRE 

 
 Art.1. Se aprobă “Studiul privind organizarea transportului public de persoane pentru 
locuitorii din zona Alba Iulia”- potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri; 
          Art. 2. Se mandatează Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare  Alba Iulia (AIDA) să 
exercite în numele şi pe seama Consiliului judeţean Alba atribuţiile, drepturile şi obligaţiile 
privind asigurarea, organizarea, reglementarea şi controlul serviciului transportului public 
local de persoane între municipiul Alba Iulia şi localităţile de pe raza comunelor Sântimbru şi 
Ciugud.  
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 
           - Instituţiei Prefectului- judeţul Alba; 
 - Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare  Alba Iulia (AIDA); 
           - Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 
                                                                                           
 
     PREŞEDINTE                                                                          Contrasemnează, 
     Ion  DUMITREL                                                        p. SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                        Liliana NEGRUŢ 
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Nota: Anexa poate fi consultata la Compartimentul Cancelarie din cadrul Consiliului judetean 
Alba. 


