
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
                              
 

HOTĂRÂRE 
privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate 
pentru perioada 2008-2013, în Judetul Alba, prin eliminarea unor trasee pentru a fi incluse în 
programul de transport public local din cadrul Asociatiei 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 
judetean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, în Judetul Alba, prin eliminarea 
unor trasee pentru a fi incluse în programul de transport public local din cadrul Asociatiei 
Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local; 
      -Proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane 
prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, în Judetul Alba, prin eliminarea unor trasee pentru a fi 
incluse în programul de transport public local din cadrul Asociatiei Intercomunitare de Dezvoltare 
Alba Iulia-Transport Local; 
      -Raportul de specialitate comun al Directiei juridică si administratie publică si al Direcţiei tehnice 
nr. 11409 /07.09.2011 la proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public 
judetean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, în Judetul Alba, prin eliminarea 
unor trasee, pentru a fi incluse în programul de transport public local din cadrul Asociatiei 
Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local;  
      Văzând: 
      -Adresa nr. 24/04.08.2011 a Asociatiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local, 
înregistrată sub nr. 10052/1059/05.08.2011; 
      -Adresa nr. 26/30.08.2011 a Asociatiei 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; 
Tinând cont de Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1- Comisia Comisia dezvoltare 

economică, bugete, strategii si cooperare interinstitutională; 
     Având în vedere prevederile: 
     -Art.1, alin. (2), lit h), art. 3, alin. (2), art. 6, lit. e), art. 8, alin. (1) si art. 10 din Legea serviciilor 
comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare; 
     -Art. 16, alin. (1), alin. (3), lit. a), alin. (5) si art. 17, alin (2) din Legea serviciilor de transport 
public local nr. 92/2007, cu modificările si completările ulterioare;       
     -Art. 17, lit. h), art. 27^1 si 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 si 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. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările si 
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: 
 
 Articol unic. Se aprobă actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin 
curse regulate pentru perioada 2008-2013, în Judetul Alba, prin eliminarea următoarelor trasee, pentru 
a fi incluse în programul de transport public local din cadrul Asociatiei 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-Micesti-Sard; 
7. Alba Iulia-Sard-Ighiu; 
8. Alba Iulia-Sard-Telna; 
9. Alba Iulia-Sard-Bucerdea Vinoasă; 

          10. Alba Iulia-Sard-Cricău; 
          11. Alba Iulia- Ighiu-Tibru; 
          12. Alba Iulia-Sard-Ighiel. 
 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 

 - Instituţiei Prefectului- Judeţul Alba; 
          - Asociatiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local; 

 - Agentiei Alba a Autoritătii 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; 

 
 
 
PRESEDINTE                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 
 Ion Dumitrel                                                                           SECRETARUL JUDETULUI                           
                                                                                                          Mariana  Hurbean        
       
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 29 septembrie 2011 
Nr. 185 
 
 


