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HOTĂRÂRE 
privind stabilirea tarifelor pentru serviciul de transport public judeţean de persoane 
prin curse regulate, utilizate de către operatorul de transport rutier SC Aitrans SA 
 
 
      Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară  în data de  29 iulie  2013; 
      Luând în dezbatere: 
       -Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru 
serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, utilizate de către 
operatorul de transport rutier SC Aitrans SA; 
       -Proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciul de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate, utilizate de către operatorul de transport rutier 
SC Aitrans SA, înregistrat sub nr. 147 din 19 iulie 2013; 
       -Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice nr. 11279/19.07.2013 la Proiectul de 
hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciul de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate, utilizate de către operatorul de transport rutier SC Aitrans 
SA; 
        Văzând Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1-Comisia dezvoltare 
economică, bugete, strategii; 
     Având în vedere: 
     -Art. 32-(1), lit. e) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
     -Art. 17-(1), lit. m), art.18-(1), lit. b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 
92/2007, cu modificările și 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 și 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. 91-(5), lit. a), pct. 13 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 nr.  
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
                  
 
                                                      HOTĂRÂRE: 
 
 
 Art. 1. Se stabilesc tarifele pentru serviciul de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate, utilizate de către operatorului  de transport rutier SC Aitrans 
SA, cod de înregistrare fiscală  RO 1763736,  cu sediul în municipiul Aiud, strada Gării, 
nr. 16 bis, Județul Alba- potrivit anexei-parte integrantă a prezentei hotărâri. 



Art. 2. Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 august 2013. 
  
 
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; 
          -Operatorului de transport rutier SC Aitrans SA.  
 
 
 
PRESEDINTE                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
Ion Dumitrel                                                                 SECRETARUL JUDETULUI                         
                                                                                              Mariana Hurbean 
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           Anexa la Hotărârea Consiliului Judetean Alba nr. 130 din 29 iulie 2013 

 
 
 
 
 
 

SC Aitrans SA 
 

Tarife în vigoare începând cu data de  
1 august 2013 

 (inclusiv T.V.A. 24%) 
 

Distanța  
(km) 

Valoare 
 bilet 
(lei) 

 
Distantă  

(km) 
 

Valoare  
abonament 

(lei) 

0-2 2,50 0-2 75,00 
3-5 3,00 3-5 90,00 
6-8 4,00 6-8 105,00 

9-10 4,50 9-10 120,00 
11-13 5,00 11-13 140,00 
14-15 5,50 14-15 150,00 
16-20 6,00 16-20 165,00 
21-25 6,50 21-25 180,00 
26-30 7,00 26-30 195,00 
31-35 7,50 31-35 210,00 
36-40 8,00 36-40 225,00 
41-45 8,50 41-45 240,00 
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