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JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

      HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Programului de transport rutier de  persoane al judeţului Alba, prin 

servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2005-2008 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 martie 2006. 
       Luând în dezbatere: 
 -Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de transport rutier de  
persoane al judeţului Alba, prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2005-2008, 
înregistrat sub nr.46 din 09 martie 2006, iniţiat de domnul Dan Coriolan Simedru, vicepreşedinte 
al Consiliului judeţean Alba;  

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Programului 
de transport rutier de persoane al judeţului Alba, prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru 
perioada 2005-2008; 

 - Avizul Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Alba nr.759/02.03.2006 privind 
propunerea de  modificare a Programului de transport rutier de  persoane al judeţului Alba, prin 

servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2005-2008; 
- Raportul nr.2542 din 09.03.2006 al Direcţiei de dezvoltare şi bugete privind aprobarea 

 modificării Programului de transport rutier de persoane al judeţului Alba, prin servicii regulate 
în trafic judeţean, pentru perioada 2005-2008; 

Văzând: 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.2 – Comisia de amenajare a teritoriului, 

urbanism, infrastructură şi mediu; 
 Având în vedere prevederile: 
 -art.52 din anexa la Ordinul nr.1987/2005 al Ministrului Transporturilor,Construcţiilor şi 
Turismului pentru aprobarea Normelor  privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi 
a activităţilor conexe acestora ; 
 -Procedura privind modificarea programelor de transport judeţean şi interjudeţean, 
aprobată prin Decizia nr.56/2006 a Autorităţii Rutiere Române. 

  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.unic. Se aprobă modificarea Programului de transport rutier de persoane al judeţului 
Alba, prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2005-2008- conform anexei- parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 
 
 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, 
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     CONTRASEMNEAZĂ 
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