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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea atribuirii serviciului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu, operatorului de transport 
rutier SC Transervice Apuseni SRL, desemnat câștigător în cadrul ședinței de 
atribuire din data de 4 aprilie 2014 și stabilirea tarifelor de călătorie utilizate de 
către operatorul de transport rutier  
 

 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de  16 aprilie 2014; 
Luând în dezbatere:  

      -Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii 
serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate și a licențelor 
de traseu, operatorului de transport rutier SC Transervice Apuseni SRL, desemnat 
câștigător în cadrul ședinței de atribuire din data de 4 aprilie 2014 și stabilirea 
tarifelor de călătorie utilizate de către operatorul de transport rutier; 

-Raportul de specialitate al Direcţiei tehnice nr. 6078/09.04.2014 la Proiectul 
de hotărâre privind aprobarea atribuirii serviciului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu, operatorului de transport rutier 
SC Transervice Apuseni SRL, desemnat câștigător în cadrul ședinței de atribuire din 
data de 4 aprilie 2014 și stabilirea tarifelor de călătorie utilizate de către operatorul de 
transport rutier; 
           Văzând Propunerea comisiei paritare, înregistrată sub nr. 5855/07.04.2014, 
privind atribuirea serviciului de transport public județean de persoane prin curse 
regulate și a licențelor de traseu, în baza rezultatelor ședinței de atribuire electronică 
din data de  martie 2014, comunicate de către Agenția pentru Agenda Digitală a 
României; 

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1-Comisia 
dezvoltare economică, bugete, strategii; 

Având în vedere prevederile: 
-art. 16-(1) și (3), lit. b), art. 17-(1), lit. p) și (2), art. 36-(3) și  art. 37-(10) din 

Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 -art. art. 4, lit. h) și art. 19-(1) din Ordinul ministrului internelor și 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; 

   -art. 91-(1), lit. d) şi (5), lit. a), pct.13 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
         În temeiul art. 97-(1) şi art.115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă prezenta 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se aprobă atribuirea serviciului de transport public județean de persoane 
prin curse regulate și a licențelor de traseu, operatorului de transport rutier  SC 
Transervice Apuseni SRL, desemnat câștigător în cadrul ședinței de atribuire din 



data de 4 aprilie 2014 a traseelor neatribuite cuprinse în Programul de transport 
public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 1 iulie 2008-31 
decembrie 2013, în Județul Alba, prelungit prin Hotărârea Consiliului Județean Alba 
nr. 230 din 23 decembrie 2013-potrivit Anexei nr. 1-parte integrantă a prezentei 
hotărâri.  

Art.2. Se stabilesc tarifele pentru serviciul de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate, utilizate de către operatorul  de transport rutier SC 
Transervice Apuseni SRL - potrivit Anexei nr. 2-parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.3. Serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate 
pe traseele atribuite se va efectua în baza contractului de delegare a gestiunii 
serviciului ce se va încheia cu operatorul  de transport rutier SC Transervice Apuseni 
SRL, potrivit contractului-cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 
91 din 30 mai 2013. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția 
tehnică, prin Compartimentul transporturi-autoritatea județeană de transport și 
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; 
-Agenţiei Teritoriale  A.R.R. Alba. 

 
 
 PREŞEDINTE 
  Ion Dumitrel 
 
                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                         Mariana Hurbean 

                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alba Iulia, 16 aprilie 2014 
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           Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.86  din 
16 aprilie 2014   

 
 
 
 
 
 

Trasee 
din Programul de transport public județean de persoane prin curse 
regulate pentru perioada 1 iulie 2008-31 decembrie 2013, în Județul 
Alba, prelungit prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 230 din 23 
decembrie 2013, atribuite în cadrul ședinței de atribuire electronică din 
data de 4 aprilie 2014 

 
 
 

Nr. 
ofertă 

Nr. 
grup

ă 
 

Cod 
traseu 

 
Denumire traseu 

Operator de 
transport rutier 

câştigător 

Punct
aj  

realiza
t 

1 2 3 4 5 7 

 
 
 

01 
 

 
 
 

01 
 

 
001 
002 
003 
004 
005 

 

 
Abrud-Zlatna-Alba Iulia 

Abrud-Mogoş-Valea Barnii 
Abrud-Bucium-
Poieni(Bucium) 
Abrud-Câmpeni 

Abrud-Buninginea-Vulcan 
Cotoncu 

 

 
SC Transervice 
Apuseni SRL 

Cod fiscal: 
RO17705634 

Loc. Abrud, Jud. 
Alba 

 
 

42,40 
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    Anexa nr. 2  la Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 86 din 16 
aprilie 2014   

 
 
 
 
 
 

SC Transervice Apuseni SRL 
 
 

Tarife de călătorie aprobate  
(inclusiv T.V.A. 24%) 

 

Distanța  
(km) 

Valoare 
 bilet 
(lei) 

 
Distanță  

(km) 
 

Valoare  
abonament 

(lei) 

1-5 4 1-5 105 

6-10 5 6-10 140 

11-15 6 11-15 176 

16-20 7 16-20 211 

21-25 8 21-25 246 

26-30 9 26-30 281 

31-40 10 31-40 316 

41-50 11 41-50 352 

51-60 12 51-60 387 

61-70 13 61-70 422 

71-80 14 71-80 457 

81-90 15 81-90 528 
 

 


