
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN   
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu S.C. Transgilyen S.R.L. declarată 

câştigătoare de către Tribunalul Cluj prin Sentinţa civilă nr.3965/2012, irevocabilă, pe 
traseul Aiud – Teiuş – Alba Iulia   

 
         Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 aprilie 2013; 
         Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei de 
traseu S.C. Transgilyen S.R.L. declarată câştigătoare de către Tribunalul Cluj prin 
Sentinţa civilă nr.3965/2012, irevocabilă, pe traseul Aiud – Teiuş – Alba Iulia ; 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei juridică şi administraţie publică, şi Direcţiei 
tehnică nr.5964 din 23 aprilie 2013; 

Ţinând cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3 – administraţie   publică 
locală, juridică şi ordine publică. 
Văzând: 
- Adresa Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informaţională 

nr.297/22.04.2013; 
- Propunerea Comisiei Paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului 

de transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi a licenţelor de traseu 
pentru transportul public de persoane prin curse regulate pe traseele judeţene; 

         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. 

         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. –  Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate pe traseul Aiud – Teiuş – Alba Iulia, S.C. 
Transgilyen S.R.L. Aiud, declarată câştigătoare pe acest traseu de către Tribunalul Cluj prin 
Sentinţa civilă nr.3965/2012, irevocabilă, cu consecinţa eliberării licenţei de traseu de către  
Agenţia ARR Alba. 
. 
         Art.2. Direcţia juridică şi administraţie publică 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 tehnică; 
- Autorităţii Rutiere Române – ARR; 
- Agenţiei Alba a Autorităţii Rutiere Române – ARR; 
- S.C. Transgilyen S.R.L. Aiud. 
 
 

 
PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 

                                                                                                                       Contrasemenază, 
Secretarul judeţului,  
Mariana HURBEAN 
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