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HOTĂRÂRE 
privind actualizarea Programului de transport rutier de persoane al judeţului Alba, prin servicii 
regulate în trafic judeţean şi interjudeţean între două judeţe limitrofe, pentru perioada 2005-2008 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data de 25 august 2005. 
      Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de 
transport rutier de persoane al judeţului Alba, prin servicii regulate în trafic judeţean şi 
interjudeţean între două judeţe limitrofe, pentru perioada 2005-2008; 

- solicitarea Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Alba nr.2419/15.07.2005 în vederea 
modificării Programului de transport rutier de persoane al judeţului Alba, prin servicii regulate în 
trafic judeţean şi interjudeţean între două judeţe limitrofe, pentru perioada 2005-2008; 

- adresele S.C. Aitrans S.A. Aiud nr. 472 din 11.07.2005, S.C. Trans Ghioancă S.R.L.  
Teiuş nr. 87 din 13.07.2005, S.C. Voltrans S.A. Sebeş nr. 202 din  21.06.2005, S.C. TransGilyen 
S.R.L. Aiud nr. 66 din 04.07.2005, S.C. Boian Trans Service S.R.L. Benic nr. 46 din 07.07.2005, 
S.C. Arieşul S.A. Cîmpeni nr.160 din 13.07.2005, Primariei comunei Noşlac nr.876 din 
14.07.2005, S.C. Autotrans S.A. Alba Iulia nr. 791 din 12.07.2005 şi nr.868 din 04.08.2005,  
S.C. TransAlba S.A Alba Iulia nr.517 din 01.08.2005 şi S.C. Livio Dario S.R.L. Alba Iulia 
nr.148, 149,150 şi 151 din 17.08.2005; 

-  văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 - Comisia economică şi 
administrarea domeniului public şi privat; 

Având în vedere prevederile: 
 - art.30 din Anexa 1 la Ordinul nr.1842/2001 al Ministrului Lucrărilor Publice, 

Transporturilor şi Locuinţei pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare şi efectuare a 
transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.109  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, adoptă prezenta 

 
H O T Ă R Â R E 

            Art.1. Se aprobă Programul de transport rutier de persoane al judeţului Alba, prin servicii 
regulate în trafic judeţean şi interjudeţean între două judeţe limitrofe, pentru perioada 2005-2008, 
actualizat  -  potrivit anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.  
 Art.2.  Hotărârile Consiliului judeţean Alba nr.206 din 18 noiembrie 2004,  nr.113 din 28 
aprilie 2005 şi nr.149 din 28 iunie 2005 se abrogă. 

 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
- Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Alba; 
- Direcţiilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judeţean Alba. 

 
 

PREŞEDINTE, 
             Ion Dumitrel 
                                   

                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                      p. SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                      Liliana Negruţ 
Alba Iulia, 25 august 2005 
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