
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN   
 
 

HOTĂRÂRE 
privind punerea în executare a Sentinţei civile nr.3965/2012 pronunţată de Tribunalul Cluj 

în dosarul nr.3836/107/2008 
 
 

         Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 martie 2008; 
         Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind punerea în executare a Sentinţei 
civile nr.3965/2012, pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul nr.3836/107/2008; 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcţiei de 
dezvoltare şi bugete şi Direcţiei tehnică nr.3972 din 25 martie 2013; 

Ţinând cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3 – administraţie   publică 
locală, juridică şi ordine publică. 

         Având în vedere: 
- Sentinţa civilă nr.3965/2012 a Tribunalului Cluj pronunţată în dosar nr.3836/107/2008; 
- Minuta Deciziei civile nr.2850/2013 a Curţii de Apel Cluj pronunţată în dosar 

nr.3836/107/2008; 
- art. 37 alin.(10) din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- art. 19 alin.(1) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local 

nr.92/2007 aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative 
nr.353/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.24 alin.(1) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- art.274 alin.(1) Cod de procedură civilă; 
- Art.21 - (4) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
         În temeiul art.97 – (1) şi art.115 – (1) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 
         Art.1. - (1) Ia act de Sentinţa civilă nr.3965/2012 pronunţată de Tribunalul Cluj – Secţia 
mixtă  de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale - în dosarul 
nr.3836/107/2008,rămasă irevocabilă la data de 6 martie 2013, potrivit Deciziei civile 
nr.2850/2013 a Curţii de Apel Cluj, prin care Consiliul Judeţean Alba a fost obligat: 
         - să reia procedura de atribuire pentru traseele nr.092-096 de la ultimul act valabil cu 
privire la  S.C. MAN TOURS S.R.L. Aiud;  
         - să reia procedura de atribuire pentru traseele nr. 053-054 de la ultimul act valabil cu 
privire la S.C. ARION TRANS S.R.L. Alba Iulia; 
         - să reia procedura de atribuire din 30.04.2008 pentru traseul 006 Aiud – Teiuş – Alba Iulia  
în sensul recalculării vechimii neîntrerupte pe traseu cu consecinţa eliberării licenţei de traseu 
S.C. TRANSGILYEN S.R.L. Aiud, în calitate de câştigătoare pe traseul Aiud – Teiuş – Alba 
Iulia. 
         (2) În conformitate cu prevederile art. 37 alin.(10) din Legea serviciilor de transport public 
local nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 19 alin.(1) din Normele de 
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului 
internelor şi reformei administrative nr.353/2007, cu modificările şi completările ulterioare, 



competenţa eliberării licenţei de traseu revine Agenţiei Alba a Autorităţii Rutiere Române – 
ARR. 
         (3) Cota-parte din cheltuielile de judecată la care Consiliul Judeţean Alba a fost obligat în 
proces, în stadiul de fond şi recurs, în cuantum de 12.132,51 lei se suportă, potrivit legii, din 
bugetul propriu al Judeţului Alba.  
         Art.2. Direcţia juridică şi administraţie publică, Direcţia de dezvoltare şi bugete şi Direcţia 
tehnică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
         Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se 
comunică: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei juridică şi administraţie publică; 
- Direcţiei de dezvoltare şi bugete; 
- Direcţiei tehnică; 
- Autorităţii Rutiere Române – ARR; 
- Agenţiei Alba a Autorităţii Rutiere Române – ARR. 
 
 

 
PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 

                                                                                                                        Contrasemnează, 
Secretarul judeţului,  
Mariana HURBEAN 
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