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CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr.149 din 26 iunie 2008 

  

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară  în data de 22 decembrie 2009; 
 Luând în dezbatere: 

       -Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
judeţean Alba nr.149 din 26 iunie 2008; 
       -Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr.149 
din 26 iunie 2008; 
      -Raportul de specialitate al Direcţiei  Tehnice nr. 16257 din 14.12.2009 la Proiectul de hotărâre privind 
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr.149 din 26 iunie 2008; 
      Văzând: 

-Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3-Comisia administraţie publică locală,juridică şi 
ordine publică; 
       Având în vedere: 
      -art.4-(1), lit.e) din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007; 
      -art.4, lit b) şi art.17, lit. e) şi lit. f) din Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 
353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007; 
       - art.3-(1), pct.9, art.34-(5) şi art. 45-(1)-(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României 
nr.109/2005, privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.102/2006,  cu 
modificările şi completările ulterioare; 
     - Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
     - 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 art. 115-.(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 /2001, 
republicată, adoptă prezenta 
 
 

HOTĂRÂRE: 
 
 
 Art.unic. Se modifică şi se completează Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.149 din 26 iunie 
2008 potrivit anexei  - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 

          - Instituţiei Prefectului- judeţul Alba; 
          - Direcţiei tehnice; 
          - Direcţiei juridică şi cancelarie; 
          - Autorităţii Rutiere Române- Agenţia Alba. 
   

PREŞEDINTE 
  Ion Dumitrel 
                                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                                           Mariana Hurbean 
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Nota: Anexa poate fi consultata pe site-ul Consiliului judetean Alba www.cjalba.ro 

http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%201%20H241.pdf

