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JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor măsuri de urgentă pentru asigurarea continuitătii 
serviciului de transport public judetean prin curse regulate, având în vedere 
Sentinta civilă nr. 16711 din 17.12.2013,  pronuntată de Tribunalul Cluj în 
Dosarul nr. 10400/117/2013, prin care s-a dispus suspendarea efectelor 
Hotărârii Consiliului Judetean Alba nr. 197 din 27 noiembrie 2012, ca urmare a 
actiunii în contencios administrativ formulată de SC Transgilyen SRL, cu sediul 
în comuna Sînpaul, sat Sumurducu, nr. 41, Judetul Cluj 
 
 
 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data de  23 
decembrie 2013; 

Luând în dezbatere:  
      -Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri 
de urgentă pentru asigurarea continuitătii serviciului de transport public judetean prin 
curse regulate, având în vedere Sentinta civilă nr. 16711 din 17.12.2013,  pronuntată 
de Tribunalul Cluj în Dosarul nr. 10400/117/2013, prin care s-a dispus suspendarea 
efectelor Hotărârii Consiliului Judetean Alba nr. 197 din 27 noiembrie 2012, ca 
urmare a actiunii în contencios administrativ formulată de SC Transgilyen SRL, cu 
sediul în comuna Sînpaul, sat Sumurducu, nr. 41, Judetul Cluj; 

-Raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnice si Directiei juridică si 
administratie publică nr. 20673/19.12.2013 la Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
unor măsuri de urgentă pentru asigurarea continuitătii serviciului de transport public 
judetean prin curse regulate, având în vedere Sentinta civilă nr. 16711 din 
17.12.2013, pronuntată de Tribunalul Cluj în Dosarul nr. 10400/117/2013, prin care s-
a dispus suspendarea efectelor Hotărârii Consiliului Judetean Alba nr. 197 din 27 
noiembrie 2012, ca urmare a actiunii în contencios administrativ formulată de SC 
Transgilyen SRL, cu sediul în comuna Sînpaul, sat Sumurducu, nr. 41, Judetul Cluj; 

-Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3 – ”Administratie 
publică, juridică si ordine publică”; 

-Văzând Dispozitivul Sentintei civile nr. 16711, pronuntată de Tribunalul Cluj la 
data de 17.12.2013, în Dosarul nr. 10400/117/2013; 

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

Având în vedere prevederile: 
   -Art. 16-(1) si (3), art. 17-(1), lit. b) si p) din Legea serviciilor de transport 

public local nr. 92 /2007, cu modificările si completările ulterioare; 
 -Art. 3-(2) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, 

republicată; 
 -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. 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 prelungirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de 
transport public judetean de persoane prin curse regulate si pe cale de consecintă a 
valabilitătii Programului judetean de transport public de persoane prin curse regulate 
pentru perioada 01.07.2008-31.12.2013, în Judetul Alba si a licentelor de traseu 
aferente, până la data solutionării în fond a actiunii în contencios administrativ având 
ca obiect Hotărârea Consiliului Judetean Alba nr. 197 din 27 noiembrie 2012, 
formulată de  SC Transgilyen SRL, cu sediul  în comuna Sînpaul, sat Sumurducu, nr. 
41, Judetul Cluj, dar nu mai mult  de data de 30.06.2014. 

Art.2.Se împuterniceste domnul Ion Dumitrel, Presedinte al Consiliului 
Judetean Alba, să semneze Actele aditionale la contractele de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate care urmează 
a fi încheiate cu operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului. 

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Directia 
tehnică si Directia juridică si administratie publică. 
 
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; 
-Agentiei Teritoriale A.R.R. Alba; 

 -Asociatiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local; 
 -Operatorilor de transport rutier prestatori ai serviciului de transport public 

judetean prin curse regulate. 
 
PREŞEDINTE 
 Ion Dumitrel 
                                                                                   CONTRASEMENEAZĂ 
                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                       Mariana Hurbean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 23 decembrie  2013 
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