
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de 
specialitate al Consiliului judeţean Alba 

 
Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 16 aprilie 2009;  
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului 

de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba;  
- Raportul de specialitate comun al Directiei tehnice si Biroului resurse umane şi gestiunea 

funcţiilor publice nr.4617 din  09.04.2009; 
 Văzând: 
             Avizul favorabil cu amendament aprobat in plenul sedintei, al Comisiei de specialitate nr. 3 – 
„Comisia administratie publica, juridica si ordine publica”; 
 Având în vedere:  

- prevederile art 91-(2), litera „c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată. 
În temeiul art.97-(1) şi art.115-(1), litera ”c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 

republicată, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 
 Art.I Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de organizare si functionare al 
aparatului de specialitate al Consiliului judetean Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului judetean Alba 
nr.90 din 30.05.2007, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

Art.1 Articolul 37 se modifică şi se completează după cum urmează: 

„Art. 37 Directia tehnica este subordonata vicepresedintelui de resort, este condusă de un director 
executiv şi are în structura sa:  

a) Compartimentul administrarea domeniului public si privat; 
b) Serviciul de turism ; 
c) Compartimentul proiecte, lucrari publice; 
d) Serviciul de administrare a drumurilor judetene ;  
e) Compartimentul programe, proiecte, mediu ; 
f) Compartimentul transporturi; 
g) Unitatea judeţeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice” 
Art.2 Articolul 38 se modifică şi se completează după cum urmează: 
„Art. 38  (1) Directorul executiv îndeplineşte, în condiţiile legii , următoarele atribuţii : 
a) organizeaza, coordoneaza si conduce activitatea directiei ; 
b) asigură coordonarea activităţiilor referitoare la administrarea domeniului public şi privat al 

judeţului inclusiv a celor de realizare a dreptului de dispoziţie; 
c) asigură organizarea şi desfasurarea de acţiuni de promovare a potenţialului turistic al 

judeţului ; 
d) coordonează activităţiile aferente elaborarii strategiei sectoriale privind dezvoltarea turismului; 
e) coordoneaza activitatea din cadrul Compartimentului Programe Proiecte Mediu asigurand 

punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative specifice  in domeniul protectiei mediului ; 
f) coordoneaza si colaboreaza la elaborarea strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor si 

statisticilor precum si a documentatiilor domeniul infrastructurii de drumuri si poduri aflate in 
administrarea consiliului judetean precum si a intregii retele de drumuri din judet; 

g) coordonează activitatea de promovare si executare a lucrărilor publice de interes judeţean ; 
h) coordonează derularea programelor de finanţare de infrastructură la nivel judeţean ; 
i) coordonează elaborarea proiecte de finanţare în domeniul lucrărilor publice şi actionează 

pentru implementarea şi monitorizarea acestora; 



j) coordoneaza activitatea din cadrul Unitatii judetene pentru monitorizarea serviciilor 
comunitare de utilitati publice, asigurand punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative 
specifice domeniului; 

k) organizează activitatea Compartimentului transporturi si coordoneaza modul de aplicare a 
prevederilor legale referitoare la serviciile de transport public local, la activitatile de autorizare si 
monitorizare a transporturilor agabaritice si la cele legate de activitatea de  siguranta  circulatiei pe 
drumurile judetene. ”  

Art.3 Articolul 46 se modifică şi se completează după cum urmează: 

„Art. 46 Compartimentul transporturi reprezintă autoritatea judeţeană de transport şi autorizare în 
domeniul serviciilor de transport rutier si îndeplineste, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale: 
 -evaluează fluxurile de transport de persoane şi determină pe baza studiilor de specialitate 
cerinţele de transport public judeţean, precum şi anticiparea evoluţiei acestora; 
 -întocmeşte programul de transport  judeţean şi îl supune spre aprobare Consiliului judeţean Alba, 
după corelarea acestuia cu programele de transport interjudeţean, internaţional sau feroviar, după caz; 
 -actualizează periodic programul de transport judeţean, prin modificarea acestuia în funcţie de 
cerinţele de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean, internaţional sau 
feroviar, după caz; 
 -întocmeşte regulamentele serviciilor de transport public judeţean, precum şi caietul de sarcini al 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, anexă la regulamentul serviciului 
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate ; 
 -întocmeşte şi comunică Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, calendarul privind 
desfăşurarea şedinţelor de atribuire a traseelor judeţene; 
 -convoacă comisia paritară la sediul Consiliului judeţean Alba în vederea desfăşurării şedinţei de 
atribuire a traseelor cuprinse în programul de transport judeţean, înainte de data depunerii solicitărilor de 
către operatorii de transport rutier; 
 -operează introducerea în aplicaţia electronică de acordare a licenţelor pentru transportul de 
persoane, gestionată de Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, a datelor privind programul 
de transport judeţean şi vechimea operatorilor de transport rutier pe traseele judeţene şi participă la 
atribuirea acestora, în cadrul şedinţelor de atribuire, prin reprezentanţii săi în comisia paritară; 
 -afişează pe site-ul Consiliului judeţean Alba şi la sediul acestuia lista traseelor care au fost 
atribuite în cadrul fiecărei şedinţe şi lista traseelor rămase neatribuie sau nesolicitate; 
 -întocmeşte documentaţia aferentă administrării serviciilor de transport public judeţean prin 
atribuirea acestora în modalităţile prevăzute de lege; 
 - analizează şi verifică documentaţiile justificative privind stabilirea, ajustarea sau modificarea 
tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate propuse 
de către operatorii de transport rutier, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare 
a serviciului;  
 -verifică respectarea condiţiilor impuse de lege atunci când operatorii de transport rutier notifică 
Consiliului judeţean Alba înlocuirea unor autovehicule cu care au obţinut licenţe de traseu, in aceleasi 
conditii cu care s-a castigat licitatia; 
 -solicită motivat Agenţiei ARR Alba retragerea licenţei de traseu operatorilor de transport rutier 
care efectuează serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în cazurile 
prevăzute de lege; 
 -eliberează licentele de traseu sau după caz, respinge dosarele depuse  de către operatorii de 
transport rutier în vederea obţinerii licentelor de traseu aferente serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate speciale, în condiţiile prevăzute de lege; 
 -retrage licenţele de traseu pentru transportul public judeţean de persoane prin curse regulate 
speciale, în condiţiile prevăzute de lege şi înlocuieşte pe cele pierdute, deteriorate sau sustrase, cu plata 
tarifelor aferente; 
 -are dreptul în calitate de autoritate de autorizare să acorde, să modifice, să prelungească, să 
suspende  şi să retragă autorizaţii de transport, în condiţiile legii; 
 -consultă asociaţiile reprezentative ale operatorilor de transport rutier şi utilizatorii, în vederea 
stabilirii politicilor şi strategiilor locale privind transportul public judeţean şi modalităţile de funcţionare a 
acestui serviciu; 



 -analizează în colaborare cu celelalte structuri din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean 
Alba necesitatea şi oportunitatea înfiinţării unor societăţi de transport public judeţean, în condiţiile legii şi 
întocmeşte documentaţia ce stă la baza adoptării hotărârilor de înfiinţare a acestora; 
 -colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba la elaborarea 
strategiei pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea serviciilor de transport 
public local, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, de programele de 
dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de cerinţele de transport public local; 
 -acordă sprijin şi consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti şi 
municipale, la solicitarea acestora, în domeniul de activitate specific transportului public local, precum şi 
serviciilor publice locale de transport public, în vederea realizării atribuţiilor ce le revin; 
 -coordonează şi cooperează cu consiliile locale cu privire la asigurarea şi dezvoltarea serviciului 
de transport public de persoane prin curse regulate de interes judeţean şi pentru corelarea acestuia cu 
serviciile de transport public local, în condiţiile legii; 
 -colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba la întocmirea şi 
urmărirea realizării programelor de înfiinţare, reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de 
transport public local, în condiţiile legii; 
 -colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba pentru 
aprobarea studiilor de fezabilitate privind înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi extinderea unei părţi 
sau a întregului sistem de transport public local, aflat în proprietatea publică sau privată a judeţului, 
precum şi a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară; 
 -colaborează cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba pentru 
proiectarea şi executarea lucrărilor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă sistemelor de 
transport public local, într-o concepţie unitară, corelată cu programul de dezvoltare economico-socială a 
judeţului, cu planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, de protecţie a mediului, cu modalităţile 
de realizare a serviciilor de transport respective şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 
 -colaborează cu alte structuri funcţionale pentru elaborarea materialelor privind asocierea 
intercomunitară, în condiţiile legii, în vederea realizării unor investiţii de interes comun în domeniul 
infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de transport public local; 
 -verifică şi controlează periodic modul de realizare a serviciilor de transport public judeţean şi, 
după caz, aplică sancţiuni pentru faptele ce constituie contravenţii în domeniul serviciilor de transport 
public local, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 
 -convoacă pentru audieri operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi în vederea 
stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficienţe apărute în executarea serviciilor respective; 
 -propune Consiliului judeţean Alba tarifele aferente eliberării autorizaţiilor de transport, 
autorizaţiilor speciale de transport şi licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de 
persoane prin curse regulate speciale; 
 -controlează transporturile pe drumurile judeţene, urmărind ca efectuarea acestora cu vehicule a 
căror masă totală maximă admisă, masa maximă pe axe şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise de 
gabarit depăşesc limitele prevăzute în anexa nr.2 la Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, să se execute numai cu  autorizaţie specială de transport, eliberată 
de administratorul drumului, în condiţiile stabilite prin reglementări specifice, emise de Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii şi, după caz, constată contravenţiile şi aplică sancţiuni persoanelor fizice 
şi juridice, române şi străine, care încalcă prevederile legale în domeniu; 
 -eliberează autorizaţii speciale de transport pentru utilizarea drumurilor judeţene, stabilite în 
funcţie de masa totală sau de masa pe axă, de dimensiunile de gabarit ale autovehiculelor şi de distanţa 
parcursă; 
 -propune emiterea de avize şi autorizaţii pentru amplasarea şi executarea lucrărilor de construcţii 
şi instalaţii în zona drumurilor din administrare; 
 -controlează zona drumului (ampriza, zona de siguranţă, zona de protecţie) pentru derularea în 
siguranţă a traficului; 
 -întocmeşte documentaţia în vederea încheierii contractelor de utilizare (ocupare) a zonei 
drumurilor şi podurilor judeţene prin amplasarea de construcţii, instalaţii sau panouri publicitare; 
 -asigură siguranţa circulaţiei prin semnalizarea rutieră orizontală şi verticală pe drumurile şi 
podurile judeţene; 
 -întocmeşte informări, rapoarte de specialitate şi analize privind activitatea compartimentului; 



 -asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii în 
propria activitate; 
 -îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului judeţean Alba sau dispoziţii 
ale preşedintelui acestuia.” 

Art.II  Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.10 din 24.01.2008 se abrogă. 
 

 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei juridică şi cancelarie; 
- Directiei tehnice; 
- Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice. 

 
PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL                                                                       
                    
                                CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                        SECRETARUL JUDETULUI, 
                                                                                                 Mariana HURBEAN                                     

 
Alba Iulia, 16 aprilie 2009 
Nr.64 
 


