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HOT�RÂRE 

privind aprobarea modific�rii Programului de transport rutier de  persoane al jude�ului Alba, prin 
servicii regulate în trafic jude�ean, pentru perioada 2005-2008 

 
 

Consiliul jude�ean Alba întrunit în �edin�� ordinar� în data de 30 martie 2007. 
       Luând în dezbatere: 

                      - expunerea de motive la proiectul de hot�râre privind aprobarea modific�rii Programului de 
transport rutier de persoane al jude�ului Alba, prin servicii regulate în trafic jude�ean, pentru 
perioada 2005-2008; 

- adresa Autorit��ii Rutiere Române nr. 16789/13.12.2006 privind modificarea programului 
de transport jude�ean; 
 - avizul Autorit��ii Rutiere Române –Agen�ia Alba nr.759/02.03.2007 privind propunerea de  
modificare a Programului de transport rutier de persoane al jude�ului Alba, prin servicii regulate în 
trafic jude�ean, pentru perioada 2005-2008; 

- raportul de specialitate nr.2542 din 09.03.2007 al Direc�iei de dezvoltare �i bugete privind 
aprobarea modific�rii Programului de transport rutier de persoane al jude�ului Alba, prin servicii 
regulate în trafic jude�ean, pentru perioada 2005-2008;  

V�zând: 
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.5 – Comisia de dezvoltare regional� �i 

integrare european�; 
 Având în vedere prevederile: 

 - art. 34 din Ordonan�a de Urgen�� a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere, 
aprobat� cu modific�ri �i complet�ri prin Legea nr.102/2006; 

 - art.50 din anexa la Ordinul nr.1.892/2006 al Ministrului Transporturilor, Construc�iilor �i 
Turismului pentru aprobarea Normelor  privind organizarea �i efectuarea transporturilor rutiere �i a 
activit��ilor conexe acestora, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
 - art.104, alin.(1), lit. f) din Legea administra�iei publice locale nr.215/2001, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare. 

În temeiul art.109, alin(1)�i art.120^7 alin.(1), lit. c), din Legea administra�iei publice locale 
nr.215/2001, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, adopt� urm�toarea 

  
 

H O T � R Â R E 
 

            Art.unic. Se aprob� modificarea Programului de transport rutier de persoane al jude�ului 
Alba, prin servicii regulate în trafic jude�ean, pentru perioada 2005-2008- conform anexei- parte 
integrant� a prezentei hot�râri. 
 
 Prezenta hot�râre se public� în Monitorul Oficial al jude�ului Alba �i se comunic�: 
                  - Institu�iei Prefectului-jude�ul Alba; 
        - Autorit��ii Rutiere Române-Agen�ia Alba; 
                  -Direc�iilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului jude�ean Alba. 
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