
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
                              

HOTĂRÂRE 
pentru delegarea competenței privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru 
serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, 
Președintelui Consiliului Județean Alba 
 
      Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară  în data de 25 august 2011; 
      Luând în dezbatere: 
       - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru delegarea competenței privind 
aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane 
prin curse regulate speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 
      - Proiectul de hotărâre pentru delegarea competenței privind aprobarea atribuirii licențelor de 
traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, 
Președintelui Consiliului Județean Alba; 
      - Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice nr. 10108/08.08.2011 la proiectul de hotărâre 
pentru delegarea competenței privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de 
transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, Președintelui Consiliului 
Județean Alba; 
      Văzând: 
     -Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3- Comisia administrație publică, juridică și 
ordine publică; 
     Având în vedere: 
     - Art. 16, alin. (1), art.17, alin. (1), lit. p), alin. (2) și art. 38, alin. (7) din Legea serviciilor de 
transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare ;       
     - Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea  
Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și 
completările ulterioare; 
     - Art. 91, alin. (1), lit. f), alin. (5), lit. a), pct. 13, lit. c), art. 104, alin. (1), lit. e), alin. (6), lit. a) și d) 
și  art. 106, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
      În temeiul art. 97, alin. (1), şi art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
                  
                                                      HOTĂRÂRE: 
 
 Art. unic. Se deleagă Președintelui Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, competența 
privind aprobarea, prin dispoziție, a atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport 
public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe baza propunerilor Compartimentului 
transporturi din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 
 
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; 
 
PREȘEDINTE                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 
 Ion Dumitrel                                                                p. SECRETARUL JUDEȚULUI                           
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