
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
                   

HOTĂRÂRE 
privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Judetean Alba nr. 

197 din 27 noiembrie 2012 
 
      Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară  în data de 17 februarie  2013; 
      Luând în dezbatere: 
      -Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul 
Hotărârii Consiliului Judetean Alba nr. 197 din 27 noiembrie 2012;  
      -Proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului 
Judetean Alba nr. 197 din 27 noiembrie 2012, înregistrat sub nr. 26 din 6 februarie 2013; 
      -Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice nr. 1695/07.02.2013 la Proiectul de hotărâre 
privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Judetean Alba nr. 197 din 
27 noiembrie 2012;  
       Văzând Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3-Comisia administratie publică locală, 
juridică si ordine publică; 
       Având în vedere: 
     -Art. 16-(1) si art.17-(2), lit. e) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
     -Art. 91-(1), lit. d) si alin. (5), pct. 13 al aceluiasi articol 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 numărul  
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
                
                                                      HOTĂRÂRE: 
 
      Art. unic. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Judetean 
Alba nr. 197 din 27 noiembrie 2012, în sensul că în Programul de transport public judetean de 
persoane prin curse regulate, pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Judetul Alba, prevăzut în 
anexa nr. 3 la hotărâre, la traseul cod 13: Aiud-Lopadea Nouă-Turdas, rubrica dus/sosire se va citi 
18:10 în loc de 17:40 iar la traseul cod 14: Aiud-Lopadea Nouă-Hopârta, rubrica dus/sosire se va 
citi 08:30 în loc de 08:40.  
   
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 
 
      -Instituţiei Prefectului- Judeţul Alba; 
      -Agentiei Alba a Autoritătii Rutiere Române-A.R.R.; 
      -Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 
 
 
PREŞEDINTE 
  Ion Dumitrel                                                                              CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                         Mariana Hurbean                                                                                              
Alba Iulia, 17 februarie 2013 
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