
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
                                 

 HOTĂRÂRE 
privind modificarea tarifelor aferente serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate, practicate de către operatorii de transport rutier SC 
Boian Trans Service SRL, SC Excelent Trans SRL, SC Livio Dario SRL și SC 
Voltrans SA  
 
      Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă extraordinară  în data de 31 august 2010; 
      Luând în dezbatere: 
       -Expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind modificarea tarifelor aferente 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, practicate de  
către operatorii de transport rutier SC Boian Trans Service SRL, SC Excelent Trans SRL,  
SC Livio Dario SRL și SC Voltrans SA; 
      -Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice nr. 10151/16.08.2010 la proiectul de 
hotărâre privind modificarea  tarifelor aferente serviciului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate, practicate de către operatorii de transport rutier SC Boian 
Trans Service SRL,  SC Excelent Trans SRL ,  SC Livio Dario SRL și  SC Voltrans SA; 
     Văzând: 
     -Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1- Comisia dezvoltare economică, 
bugete, strategii și cooperare interinstituțională; 
     Având în vedere: 
     -Art. 32- (1), lit. (e) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
     -Art. 17-(1)  lit. m), art.18-(1) lit. b) şi art. 43, lit. b) din Legea serviciilor de transport 
public local nr. 92/2007;       
     -Art. 61 din Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007 pentru 
aprobarea   Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007; 
     -Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind 
stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de 
persoane; 
     -Art. 91-(5), lit. a), pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
     -Hotărârea Consiliului județean Alba nr. 150 din 26 iunie 2008 privind aprobarea 
atribuirii pentru executare a serviciului de transport public de persoane prin curse 
regulate, în gestiune delegată; 
     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. Se aprobă modificarea tarifelor aferente serviciului de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate, practicate de  operatorii de transport rutier, SC 
Boian Trans Service SRL, cod de înregistrare fiscală RO 1752095, cu sediul în comuna 



Galda de jos, satul Benic, strada Principală, numărul 259, Județul Alba, SC Excelent 
Trans SRL, cod de înregistrare fiscală RO 18413212, cu sediul în municipiul Aiud, strada  
Sergent Hațegan, bloc H7, apartament 6, Județul Alba,  SC Livio Dario SRL, cod de 
înregistrare fiscală RO11070834, cu sediul în municipiul Alba Iulia, strada Arieşului, 
numărul 50, bloc 240, apartament 13, Judeţul Alba și SC Voltrans SA, cod de înregistrare 
fiscală RO 1772416, cu sediul în municipiul Sebeș, strada Mihail Kogălniceanu, numărul 
48, Județul Alba - potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 
          Art. 2. Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului județean Alba nr. 150 din 26 iunie 2008 
se modifică în mod corespunzător. 
 Art 3. Prezenta hotărâre intră  în vigoare la data  de 1 septembrie 2010. 
 
 
 
 
   Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică; 
          -Instituţiei Prefectului- Judeţul Alba; 
          -Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Alba; 
          -Operatorilor de transport rutier SC Boian Trans Service SRL , SC Excelent Trans 
SRL, SC Livio Dario SRL și  SC Voltrans SA. 
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http://www.cjalba.ro/texte1/An2010/hotarari-2010/Anexa%201%20H154.pdf

