
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
                                    HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate, în judeţul Alba, pentru perioada 2012-2016 
 
 
      Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară  în data de  24 mai  2012; 
      Luând în dezbatere: 
      - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba,  pentru 
perioada  2012-2016; 
      - Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba, pentru perioada 2012-2016, iniţiat 
de domnul Ion Dumitrel, preşedinte al Consiliului Judeţean Alba; 
      - Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice nr. 4582/17.04.2012 la proiectul de hotărâre  
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de transport public judeţean de persoane 
prin curse regulate, în judeţul Alba, pentru perioada 2012-2016; 
     Văzând: 
     - Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1-Comisia dezvoltare economică, bugete, 
strategii şi cooperare interinstituţională; 
     Având în vedere: 
     - Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările si completările 
ulterioare ;       
     -Art. 91-(5), lit. a), pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
      În temeiul art. 97-(1) şi art. 115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.  
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
                  
                                                     HOTĂRÂRE: 
 
 Art. 1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate, în judeţul Alba, pentru perioada 2012-2016–potrivit anexei–parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 
          Art. 2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică; 
          - Instituţiei Prefectului- Judeţul Alba; 
          - Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
          - Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare  Alba Iulia (AIDA) -transport local; 
           
        
 
PRESEDINTE                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 
Ion Dumitrel                                                                  SECRETARUL JUDETULUI                           
                                                                                               Mariana Hurbean      
                                                                                     
 
Alba Iulia, 24 mai 2012 
Nr. 76 
 
Strategia poate fi consultată pe site-ul www.cjalba.ro la secţiunea Strategii, Programe.  


