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HOTĂRÂRE 
privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii în domeniul serviciilor de transport 
public judeţean de persoane, altele decât cele prevăzute de reglementările legale de domeniu 
 
 
      Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară  în data de 22 decembrie 2009; 
      Luând în dezbatere: 
      -Expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie 
contravenţii în domeniul serviciilor de transport public judeţean de persoane, altele decât cele prevăzute de 
reglementările legale de domeniu; 
      -Proiectul de hotărâre  privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii în domeniul 
serviciilor de transport public judeţean de persoane, altele decât cele prevăzute de reglementările legale de 
domeniu; 
      -Raportul de specialitate comun al Direcţiei juridică şi cancelarie şi Direcţiei tehnice nr. 16256 din 14.12.2009 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii în domeniul 
serviciilor de transport public judeţean de persoane, altele decât cele prevăzute de reglementările legale de 
domeniu; 

Văzând: 
-Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 -Comisia administraţie publică locală, juridică şi ordine 

publică; 
     Având în vedere: 
     -Art. 45-(9) din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007;       
     -Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr.180/2002, 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 numărul  215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
                  

HOTĂRÂRE: 
 Art. 1. 
 (1)Se stabilesc şi se sancţionează faptele care constituie contravenţii în domeniul serviciilor de transport 
public judeţean de persoane, altele decât cele prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 
51/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, astfel:  
          a)transportul în salonul autobuzelor a materiilor greu mirositoare, materiilor inflamabile, buteliilor de 
aragaz, butoaielor de carbid, tuburilor de oxigen, materialelor explozibile, filmelor cinematografice neambalate în 
cutii metalice, produselor caustice precum şi a altor materiale sau obiecte care prin natura, formatul sau 
dimensiunile lor pot produce daune sau pot murdări autovehiculul, bagajele sau îmbrăcămintea călătorilor; 
          b)neutilizarea pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate a staţiilor publice prevăzute în caietul 
de sarcini al licenţei de traseu; 
           c)transportarea altor persoane decât cele înscrise în tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul 
de transport, în cazul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale; 
           d)transportarea de către conducătorii mijloacelor de transport a unor persoane fără legitimaţii de călătorie; 
 e)refuzul de a permite accesul în autobuzele destinate executării serviciului de transport public judeţean 
de persoane a persoanelor împuternicite potrivit legii să constate şi să aplice sancţiunile în domeniul serviciilor de 
transport public local. 
 f)lipsa de la bordul autobuzelor a documentelor prevăzute de Regulamentul serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Alba şi de Regulamentul serviciului de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Alba , în vigoare; 
          g)neutilizarea plăcii de traseu sau utilizarea  acesteia fără indicarea capetelor de traseu între care se execută 
cursa respectivă,  pe timpul  executării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate; 
 h)neutilizarea  plăcii de traseu sau utilizarea acesteia fără indicarea executantului, a traseului şi a tipului 
de transport, pe timpul  executării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate; 
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 i)lipsa de la bordul autobuzelor a  mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi a ciocanului de 
spart geamurile în caz de necesitate; 
 j)neinscripţionarea cu denumirea operatorului de transport rutier a autobuzelor cu care se execută 
serviciul de transport public judeţean de persoane; 
 k) executarea serviciului de transport public judeţean de persoane fără afişarea la bordul autobuzelor a 
tarifelor de călătorie, pe zone kilometrice, stabilite prin hotărâre  a Consiliului judeţean Alba, în vigoare; 
 l)lipsa în autobuzele cu care se execută serviciul de transport public judeţean de persoane a instalaţiilor 
de încălzire/condiţionare a aerului sau existenţa acestora în stare de nefuncţionare; 
 m)neasigurarea facilităţilor/gratuităţilor la transport, prevăzute de lege; 
 n)neasigurarea unor curse dubluri pentru preluarea fluxurilor suplimentare de călători existente în 
punctele de îmbarcare sau pentru preluarea pasagerilor de la  autobuzele rămase imobilizate în traseu; 
 o)utilizarea la efectuarea curselor de  pe un traseu judeţean a altor autovehicule decât cele înscrise la 
atribuirea traseelor pentru care au obţinut licenţe de traseu; 
 p)înlocuirea unui autovehicul cu care operatorul de transport rutier a obţinut licenţe de traseu pe perioada 
de valabilitate a programului judeţean de transport, cu un autovehicul având capacitatea mai mică decât cea 
prevăzută de programul judeţean de transport şi care nu întruneşte cel puţin acelaşi punctaj cu al celui înlocuit ; 
 r)înlocuirea unui autovehicul cu care operatorul de transport rutier a obţinut licenţe de traseu fără 
notificarea prealabilă a Consiliului judeţean Alba; 
 s)executarea serviciului de transport public judeţean de persoane cu autobuze având un aspect estetic 
exterior şi interior necorespunzător, cum sunt: geamuri sparte sau murdare, scaune murdare/defecte,uşi defecte, 
praf în interior;  
 ş)neefectuarea tuturor curselor prevăzute în caietul de sarcini al licenţei de traseu; 
 t)nerespectarea orelor de plecare/sosire din/în staţiile publice sau autogări, după caz. 
 (2)De faptele prevăzute la art.1, lit. a)- d) este răspunzător conducătorul auto şi se sancţionează cu 
amendă de la 100 lei la 300 lei. 
 (3)De fapta prevăzută la art.1, lit. e) este răspunzător conducătorul auto sau operatorul de transport 
rutier,după caz şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 3000 lei. 
 (4)De faptele prevăzute la art.1, lit. f) -k)  este răspunzător operatorul de transport rutier şi se 
sancţionează cu amendă de la 100 lei la 300 lei. 
 (5)De faptele prevăzute la art.1, lit. l) - t)  este răspunzător operatorul de transport rutier şi se 
sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2000 lei. 
 Art.2.Contravenţiilor stabilite la art.1 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor prevăzute la art. 28 din ordonanţă. 
 Art.3.Se aprobă formularul “Proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” -potrivit anexei 
- parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art.4. Dispoziţiile prezentei hotărâri vor intra în vigoare în termen de 30 de zile de la comunicare. 
 
 
   Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică; 
          -Instituţiei Prefectului- judeţul Alba; 
          -Direcţiei tehnice; 
 -Direcţiei juridică şi cancelarie; 
 -Direcţiei dezvoltare şi bugete; 
          -Operatorilor de transport rutier de persoane în trafic judeţean. 
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Nota: Anexa poate fi consultata pe site-ul Consiliului judetean Alba 


