
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind unele măsuri pentru reglementarea serviciului de transport public judetean de persoane prin curse 

regulate 
 

 
Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 iunie 2010; 
Luând în dezbatere: 
-Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind unele măsuri pentru reglementarea serviciului de 

transport public judetean de persoane prin curse regulate;  
     -Raportul de specialitate al Direcţiei tehnice nr. 7631/21.06.2010 la Proiectul de hotarare privind unele măsuri 
pentru reglementarea serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate; 
      Văzând: 
     -Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3- Comisia administratie publică locală, juridică si ordine 
publică; 
Având în vedere: 
      -art. 12-(3), art. 16-(1), art. 17-(1), lit. c)  şi art.18-(1), lit. d) din Legea serviciilor de transport public local nr. 
92/2007; 

 -art. 4, lit. e) si art. 17 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. 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 nr. 215 /2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Se aprobă  modificarea pozitiilor nr. 14-16 aferente traseului cod 097: Sebes-Lancrăm-Alba Iulia din 
Programul judetean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011, în judetul 
Alba, programul astfel modificat urmând să aibă continutul prevăzut în Anexa-parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

Art. 2. Hotărârea Consiliului judetean Alba nr. 240 din 22 decembrie 2009 se abrogă. 
 
 
 
  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 
Alba Iulia, 24 iunie 2010 
Nr. 106 
 
 

http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%201%20H106.pdf

