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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea atribuirii directe a traseelor Blaj-Cergău Mare si Blaj-Rosia 
de Secas din Programul de transport public judetean de persoane prin curse 
regulate pentru perioada 1 iulie 2008-31 decembrie 2013, în Judetul Alba si 
stabilirea tarifelor utilizate de către operator 
 
 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de  29 iulie 2013; 
Luând în dezbatere:  

      -Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii 
directe a traseelor Blaj-Cergău Mare si Blaj-Rosia de Secas din Programul de 
transport public judetean de persoane prin curse regulate pentru perioada 1 iulie 
2008-31 decembrie 2013, în Judetul Alba si stabilirea tarifelor utilizate de către 
operator; 
 -Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea atribuirii directe a traseelor 
Blaj-Cergău Mare si Blaj-Rosia de Secas din Programul de transport public judetean 
de persoane prin curse regulate pentru perioada 1 iulie 2008-31 decembrie 2013, în 
Judetul Alba si stabilirea tarifelor utilizate de către operator, înregistrat sub nr.146  
din 19 iulie 2013; 

-Raportul de specialitate al Directiei Tehnice nr. 11278/19.07.2013 la Proiectul 
de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a traseelor Blaj-Cergău Mare si Blaj-
Rosia de Secas din Programul de transport public judetean de persoane prin curse 
regulate pentru perioada 1 iulie 2008-31 decembrie 2013, în Judetul Alba si stabilirea 
tarifelor utilizate de către operator; 

Ținând cont de Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale si Administratiei 
Publice nr. 52172/03.07.2013 privind atribuirea directă a unui contract de servicii 
publice prin măsuri de urgentă; 

Văzând Adresele Primăriei comunei Cergău nr. 2108/03.07.2013 si Primăriei 
comunei Rosia de Secas nr. 1412/03.07.2013; 

Luând în considerare Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2-Comisia 
amenajarea teritoriului, investitii, turism, mediu si gestiunea patrimoniului judetului; 

Având în vedere prevederile: 
   -Art. 5-(5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si 

al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si 
rutier de călători si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si nr. 1107/70 
ale Consiliului; 

   -Art. 16-(1) si alin. (3), art. 17, lit. b) si lit. m) si art.18-(1), lit. b) din Legea 
serviciilor de transport public local nr. 92 /2007, cu modificările si completările 
ulterioare; 
       -Art. 32-(1), lit. e) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 
51/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
            -Art. 61 din Ordinul ministrului internelor şi 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; 
      -Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind 
stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local 
de persoane; 

   -Art. 2-(1), 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 atribuirea directă, până la data de 31.12.2013, a traseelor  
Blaj-Cergău Mare si Blaj-Rosia de Secas din Programul de transport public judetean 
de persoane prin curse regulate pentru perioada 1 iulie 2008-31 decembrie 2013, în 
Judetul Alba, operatorului de transport rutier SC Gicu Trans SRL, cod de înregistrare 
fiscală RO14233677, cu sediul în municipiul Alba Iulia, strada Corneliu Medrea, nr. 
16 A, Judetul Alba. 

Art.2. Se aprobă utilizarea de către operatorul de transport rutier SC Gicu 
Trans SRL a autovehiculelor având numerele de înmatriculare B-39-VTZ (autovehicul 
titular) si AB-04-TEK (autovehicul rezervă), pentru efectuarea serviciului de transport 
public judetean de persoane prin curse regulate pe traseul  Blaj-Cergău Mare iar pe 
traseul Blaj-Rosia de Secas a autovehiculului având numărul de înmatriculare AB-03-
EPO (autovehicul titular). 

Art.3. Se stabilesc tarifele pentru serviciul de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate, utilizate de către operatorul  de transport rutier SC Gicu 
Trans SRL, valabile începând cu data de 1 august 2013- potrivit anexei-parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Directia 
tehnică, prin Compartimentul transporturi-autoritatea judeteană de transport si 
autorizare. 
 
 
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; 
-Autorităţii Rutiere Române- Agenţia Alba. 

 -Operatorului de transport rutier SC Gicu Trans SRL. 
 
 
PREŞEDINTE 
 Ion Dumitrel 
                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                        Mariana Hurbean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 29 iulie 2013 
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            Anexa la Hotărârea Consiliului Judetean Alba nr. 129 din 29 iulie 2013 

 
 
 
 
 
 

SC Gicu Trans SRL 
 
 

Tarife în vigoare începând cu data de  
1 august 2013 

 (inclusiv T.V.A. 24%) 
 

Distanta  
(km) 

Valoare 
 bilet 
(lei) 

 
Distantă  

(km) 
 

Valoare  
abonament 

(lei) 

0-3 2,00 0-3 70,00 
4-13 5,00 4-13 150,00 

14-17 7,00 14-17 170,00 
18-25 8,00 18-25 190,00 
26-32 9,00 26-32 200,00 
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