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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea constituirii comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor 
de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin curse regulate si 
a licentelor de traseu pentru transportul public de persoane prin curse regulate 
pe traseele judetene 

 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 decembrie 

2012; 
Luând în dezbatere:  

      -Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii 
comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport 
public de persoane prin curse regulate si a licentelor de traseu pentru transportul 
public de persoane prin curse regulate pe traseele judetene; 

-Proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei paritare pentru 
asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin 
curse regulate si a licentelor de traseu pentru transportul public de persoane prin 
curse regulate pe traseele judetene, înregistrat sub nr. 216 din 4 decembrie 2012; 

-Raportul de specialitate al Direcţiei tehnice nr. 15815/04.12.2012 la Proiectul 
de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei paritare pentru asigurarea 
propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin curse 
regulate si a licentelor de traseu pentru transportul public de persoane prin curse 
regulate pe traseele judetene; 

Văzând Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3-Comisia administratie 
publică locală, juridică si ordine publică; 
           Ținând cont de Decizia  Autoritatătii Rutiere Române-A.R.R nr. 1830 din 26 
noiembrie 2012 si adresa Agentei Alba a Autoritatătii Rutiere Române-A.R.R. nr. 
3802/29.11.2012 privind nominalizarea reprezentantilor proprii în comisia paritară; 
          Având în vedere: 
 -art. 16-(3), lit. b), art. 17-(2), art. 20-(1), lit. d) si  art. 37-(10) din Legea 
serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările si completările 
ulterioare; 
 -art. 19 din Ordinul ministrului internelor si 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-(1), lit. d) şi alin. (5), lit. a), pct.13 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
         În temeiul art. 97-(1) şi art.115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare adoptă prezenta 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se aprobă constituirea comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor 
de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin curse regulate si a 



licentelor de traseu pentru transportul public de persoane prin curse regulate pe 
traseele judetene, în următoarea componentă: 

-domnul Lăncrănjan Adam-Gheorghe- consilier clasa I, gradul profesional 
superior la Compartimentul transporturi, ca reprezentant al Consilului Judetean Alba; 

-domnul Martoma Sorin- inspector de specialitate gradul I A în cadrul Agentiei 
A.R.R. Alba, ca reprezentant al Autoritătii Rutiere Române-A.R.R. 

Art.2. În caz de absentă motivată la lucrările comisiei, reprezentantii 
nominalizati la art. 1 vor fi supliniti, după caz, de către: 

-domnul Vasiu Gabriel-Ioan- consilier juridic clasa I, gradul profesional 
superior la Serviciul juridic contencios; 

-domnul Bâscă Ioan- referent de specialitate gradul I A (S) la Agentia A.R.R. 
Alba. 
 
 
         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; 
-Agenţiei Alba a Autorităţii Rutiere Române- A.R.R 
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