
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE                       
              
 
                                             EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport 
public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, 
în Județul Alba, prin eliminarea unor trasee pentru a fi incluse în programul 
de transport public local din cadrul Asociației Intercomunitare de 
Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local 
 
 
  Prin adresele nr. 24/04.08.2011 și nr. 26/30.08.2011, Asociația 
Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local, având ca membri 
municipiul Alba Iulia, comunele Ciugud, Sîntimbru, Ighiu, Cricău, Galda de Jos și  
Întregalde, solicită Consilului Județean Alba eliminarea din Programul de 
transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-
2013, în Județul Alba,  a traseelor Alba Iulia-Galda de Jos-Alba Iulia, Alba Iulia-
Galda de Jos-Poiana Galdei, Alba Iulia-Galda de Jos-Întregalde, Alba Iulia-Galda 
de Jos-Tibru, Alba Iulia-Sîntimbru-Galda de Jos, Alba Iulia-Micești-Șard, Alba 
Iulia-Șard-Ighiu, Alba Iulia-Șard-Țelna, Alba Iulia-Șard-Bucerdea Vinoasă, Alba 
Iulia-Șard-Cricău, Alba Iulia-Ighiu-Tibru și Alba Iulia-Șard-Ighiel, pentru a fi 
incluse în programul de transport public local al asociației. 
 Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local 
intenționează realizarea unui sistem de transport public local modern, atractiv și 
adaptat permanent la cerințele cetățenilor, prin integrarea transportului periurban 
de persoane care deservește localitățile de pe raza aministrativ-teritorială a 
asociației în sistemul de transport public local organizat în interiorul municipiului 
Alba Iulia, care să devină funcțional în cursul anului curent. 

Cererile au fost formulate în temeiul art. 27, alin. (2)-(4) din Normele de 
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin 
Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007, astfel cum 
au fost modificate și completate prin Ordinul ministrului administației internelor nr. 
145 din 13 iulie 2011. 

Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 187 din 22 august 2011, propus 
pentru dezbatere publică și  afișat pe site-ul oficial al Consiliului Județean Alba, 
în data de 23 august 2011, necesită modificări și completări ca urmare a intrării 
în vigoare, la data de 31 august 2011, a Ordinului ministrului administrației și 
internelor nr. 182 privind modificarea și completarea Normelor de aplicare a Legii 
serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului 
internelor și reformei administrative nr. 353/2007.  

Astfel, Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 182 din 22 august 
2011 prevede la art. 17, lit. h) că programele de transport județene  pot fi 
actualizate în situația în care se solicită eliminarea traseelor care urmează a fi 
incluse în programul public local din cadrul asociațiilor de dezvoltare 
intercomunitare, dar numai cu acordul operatorului de transport rutier și numai 
după aprobarea prin hotărâre a consiliului județean. 

Operatorii de transport rutier, SC Autotrans SA și SC Super Trans SRL, 
prin adresele nr. 621/22.08.2011 și nr. 21/01.09.2011, și-au exprimat acordul cu 
privire la renunțarea la aceste trasee, condiție legală pentru a fi eliminate din 
programul de transport județean, în vederea introducerii în programul de 



transport public local al Asociației Interercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-
Transport Local. 

O altă altă modificare adusă proiectului de hotărâre inițial constă în 
introducerea punctului 12, privind eliminarea din programul de transport județean 
a traseului Alba Iulia-Șard-Ighiel, ca urmare a cererii Asociației Intercomunitare 
de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local, transmisă prin adresa nr. 
26/30.08.2011. 

Actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin 
curse regulate pentru perioada 2008-2013, în Județul Alba, prin eliminarea unor 
trasee pentru a fi incluse în programul de transport public local din cadrul 
Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local, este în 
concordanță cu reglementările instituite de Ordinul ministrului internelor și 
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  
 Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 38-(1) din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez 
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.____ din_____septembrie 2011.  
                                   
 

PREȘEDINTE 
Ion Dumitrel 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
DIRECŢIA  TEHNICĂ 
Nr.______/__________ 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport 
public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-
2013, în Județul Alba, prin eliminarea unor trasee pentru a fi incluse în 
programul de transport public local din cadrul Asociației 
Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local 
 

  
 
În conformitate cu prevederile art. 16-(5) din Legea serviciilor de 

transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare,  
”unitățile administrativ-teritoriale se pot asocia între ele, conform legii, în 
vederea asigurării și dezvoltării serviciilor de transport public local de 
persoane prin curse regulate precum și pentru exploatarea în interes comun 
al sistemului de transport public local de persoane prin curse regulate, în 
condiții stabilite prin prezenta lege și prin Legea nr. 51/2007”. 

Asociația Interercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local a 
fost constituită în anul 2009, având ca scop înființarea, organizarea, 
reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a 
serviciului de transport public local din cadrul asociației, pe raza de 
competență a unităților administrativ-teritoriale membre, în conformitate cu 
prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu 
modificările și completările ulterioare și a principiilor descentralizării și a 
autonomiei locale. 

La asociație au aderat municipiul Alba Iulia, comunele Ciugud, 
Sîntimbru, Ighiu, Cricău, Galda de Jos și Întregalde. 

 Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local a 
fost autorizată, de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilități Publice-A.N.R.S.C., pentru exercitarea 
atribuțiilor în domeniul serviciilor de transport public local, în conformitate cu 
Ordinul nr. 206/2007 al președintelui acestei autorități, fiind emisă în acest 
sens Autorizația nr. 0259 din 06.11.2009. 

Prin adresele nr. 24/04.08.2011 și 26/30.08.2011, Asociația 
Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local solicită Consilului 
Județean Alba eliminarea din Programul de transport public județean de 
persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, în Județul Alba,  a 
traseelor Alba Iulia-Galda de Jos-Alba Iulia, Alba Iulia-Galda de Jos-Poiana 
Galdei, Alba Iulia-Galda de Jos-Întregalde, Alba Iulia-Galda de Jos-Tibru, 
Alba Iulia-Sîntimbru-Galda de Jos, Alba Iulia-Micești-Șard, Alba Iulia-Șard-
Ighiu, Alba Iulia-Șard-Țelna, Alba Iulia-Șard-Bucerdea Vinoasă, Alba Iulia-
Șard-Cricău, Alba Iulia-Ighiu-Tibru și Alba Iulia-Șard-Ighiel, pentru a fi incluse 
în programul de transport public local din cadrul asociației. 

În adrese se subliniază faptul că Asociația Intercomunitară de 
Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local intenționează realizarea unui sistem de 
transport public local modern, atractiv și adaptat permanent la cerințele 
cetățenilor, în scopul încurajării transportului în comun în defavoarea celui 



individual, care generează o serie de efecte negative, precum: scăderea 
fluenței traficului și siguranței rutiere, poluarea chimică și fonică a mediului 
ambiant, degradarea mediului urban sub toate aspectele. 

Organizarea sistemului de transport public local intercomunitar de 
persoane impune integrarea transportului periurban de persoane ce 
deservește localitățile din zona asociației în sistemul de transport public local 
organizat pe teritoriul administrativ al municipiului Alba Iulia și delegarea de 
gestiune a seviciului de transport public local. 

Se mai menționează că asociația are întocmită, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, documentația necesară pentru derularea 
procedurii de delegare a serviciului de transport public local de persoane din 
cadrul asociației, pe parcursul anului curent. 

Solicitările au fost formulate în baza art. 27, alin. (2)-(4) din Normele de 
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin 
Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007, astfel 
cum au fost modificate și completate prin Ordinul ministrului administației 
internelor nr. 145 din 13 iulie 2011. 

Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 187 din 22 august 2011, 
propus pentru dezbatere publică și  afișat pe site-ul oficial al Consiliului 
Județean Alba,  în data de 23 august 2011, necesită modificări și completări 
ca urmare a intrării în vigoare, la data de 31 august 2011, a Ordinului 
ministrului administrației și internelor nr. 182 privind modificarea și 
completarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local 
nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei 
administrative nr. 353/2007.  

Astfel, potrivit prevederilor art. 17, lit. h) din Normele de aplicare a Legii 
serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul 
ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007, astfel cum au 
fost completate prin Ordinul ministrului administației  și internelor  nr. 182 din 
31 august  2011, în perioada de valabilitate programele de transport județene 
pot fi actualizate prin eliminarea traseelor care urmează a fi incluse în 
programul public local din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitare, 
dar numai cu acordul operatorului de transport rutier și numai după aprobarea 
prin hotărâre a consiliului județean. 

Conform art. 27^1 din Norme, în cazul eliminării unor trasee cuprinse în 
programul de transport, care urmează a fi incluse în programul public local din 
cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitare, renunțarea la licență se face 
numai la cererea expresă a operatorului de transport rutier, acesta având 
obligația potrivit art. 29^1 din același act normativ , de a presta activitatea de 
transport până la atribuirea respectivului traseu de către asociația de 
dezvoltare intercomunitară.  

Prin adresele nr. 10601/17.08.2011 și nr. 11099 /31.08.2011, Consiliul 
Județean Alba a solicitat punctul de vedere al operatorilor de transport rutier 
SC Autotrans SA și SC Super Trans SRL, care efectuează serviciul de 
transport public județean de persoane prin curse regulate pe aceste trasee, 
pe bază de licențe de traseu și contract de delegare de gestiune a serviciului, 
încheiat cu Consiliul Județean Alba, cu valabilitate până la data de 
30.04.2013. 

Așa cum rezultă din adresele de răspuns, nr. 621/22.08.2011 și nr.   
21/01.09.2011, cei doi operatori de transport rutier și-au exprimat acordul cu 
privire la renunțarea la aceste trasee și cu eliminarea acestora din programul 
de transport județean, pentru a fi incluse în programul de transport public local 
din cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local, 
inclusiv cu retragerea licențelor de traseu de către Agenția Alba a Autorității 
Rutiere Române-A.R.R., după atribuirea traseelor de către asociație. 



 
O altă altă modificare adusă proiectului de hotărâre inițial constă în 

introducerea punctului 12, privind eliminarea din programul de transport 
județean a traseului Alba Iulia-Șard-Ighiel, ca urmare a cererii Asociației 
Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local, transmisă prin 
adresa nr. 26/30.08.2011. 

Menționăm că proiectul de hotărâre pe care îl supunem aprobării a fost 
elaborat cu  respectarea procedurilor instituite de Legea nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Solicitările Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-
Transport Local se încadrează în reglementările legale în vigoare, fapt pentru 
care propunem să aprobați eliminarea din actualul program de transport 
public județean de persoane prin curse regulate, a traseelor la care se face 
referire în prezentul raport. 

 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV                                            DIRECTOR EXECUTIV 
       Liliana Negruţ                                                      Dan-Mihai Popescu 
                                         
 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 
                              
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin 
curse regulate pentru perioada 2008-2013, în Județul Alba, prin eliminarea unor 
trasee pentru a fi incluse în programul de transport public local din cadrul 
Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local 
 
 
      Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară  în data de 29 septembrie 2011; 
      Luând în dezbatere: 
      -Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de 
transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, în 
Județul Alba, prin eliminarea unor trasee pentru a fi incluse în programul de transport 
public local din cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local; 
      -Raportul de specialitate comun al Direcției juridică și administrație publică și al 
Direcţiei Tehnice nr.___________la proiectul de hotărâre privind actualizarea 
Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 
2008-2013, în Județul Alba, prin eliminarea unor trasee pentru a fi incluse în programul 
de transport public local din cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-
Transport Local;  
      Văzând: 
      -Adresa nr. 24/04.08.2011 a Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-
Transport Local, înregistrată sub nr. 10052/1059/05.08.2011; 
      -Adresa nr. 26/30.08.2011 a Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-
Transport Local, înregistrată sub nr. 11091/1167/31.08.2011; 
      -Adresa nr. 621/22.08.2011 a SC Autotrans SA, înregistrată sub nr. 
10696/1135/22.08.2011; 

-Adresa nr. 21/01.09.2011 a SC Super Trans SRL, înregistrată sub nr. 
11128/1172/01.09.2011; 
     Având în vedere prevederile: 
     -Art.1, alin. (2), lit h), art. 3, alin. (2), art. 6, lit. e), art. 8, alin. (1) și art. 10 din Legea 
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările 
ulterioare; 
     -Art. 16, alin. (1), alin. (3), lit. a), alin. (5) și art. 17, alin (2) din Legea serviciilor de 
transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;       
     -Art. 17, lit. h), art. 27^1 și art. 29^1, alin. (1) 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, cu modificările și completările ulterioare; 
     -Art. 91, alin. (1), lit. f), alin. (5), lit. a), pct. 13, din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Legii nr. 53/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
modificările și 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 aprobă actualizarea Programului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, în Județul Alba, prin eliminarea 
următoarelor trasee  pentru a fi incluse în programul de transport public local din cadrul 
Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local, astfel: 

1. Alba Iulia-Galda de Jos-Alba Iulia; 
2. Alba Iulia- Galda de Jos-Poiana Galdei; 
3 Alba Iulia-Galda de Jos-Întregalde; 
4. Alba Iulia-Galda de Jos-Tibru; 
5. Alba Iulia-Sîntimbru-Galda de Jos; 
6. Aba Iulia-Micești-Șard; 
7. Alba Iulia-Șard-Ighiu; 
8. Alba Iulia-Șard-Țelna; 
9. Alba Iulia-Șard-Bucerdea Vinoasă; 

           10. Alba Iulia-Șard-Cricău; 
11. Alba Iulia- Ighiu-Tibru; 
12. Alba Iulia-Șard-Ighiel. 

 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 
          -Instituţiei Prefectului- Judeţul Alba; 

-Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local; 
-Agenției Alba a Autorității Rutiere Române-A.R.R.; 
-Operatorului de transport rutier SC Autotrans SA; 
-Operatorului de transport rutier SC Super Trans SRL; 

          -Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
 
 
 
PREȘEDINTE                                                                              AVIZAT 
 Ion Dumitrel                                                                 SECRETARUL JUDEȚULUI                          
                                                                                               Mariana  Hurbean        
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat sub nr. ______ 
Alba Iulia, ____________ 
 


