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HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 218 din 27 
decembrie 2012 privind aprobarea constituirii comisiei paritare pentru 
asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de 
persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu pentru transportul public 
de persoane prin curse regulate pe traseele județene 
 

 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 17 iunie 2014; 
Luând în dezbatere:  

      -Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Alba nr. 218 din 27 decembrie 2012 privind aprobarea 
constituirii comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului 
de transport public de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu pentru 
transportul public de persoane prin curse regulate pe traseele județene; 

-Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba 
nr. 218 din 27 decembrie 2012 privind aprobarea constituirii comisiei paritare pentru 
asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin 
curse regulate și a licențelor de traseu pentru transportul public de persoane prin 
curse regulate pe traseele județene, înregistrat sub nr. 124 din 11 iunie 2014; 

-Raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnice și Biroului resurse umane 
nr.  9617/11.06.2014 la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Alba nr. 218 din 27 decembrie 2012 privind aprobarea constituirii comisiei 
paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de 
persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu pentru transportul public de 
persoane prin curse regulate pe traseele județene; 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3-Comisia administrație 
publică locală, juridică și ordine publică; 
          Având în vedere: 
 -art. 16-(3), lit. b), art. 17-(2), art. 20-(1), lit. d) și  art. 37-(10) din Legea 
serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 -art. 19 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 alin. (5), lit. a), pct.13 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

   -Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Alba nr.  174 din 24 aprilie 2014 
privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Vasiu Gabriel-Ioan;       
         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. I. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 
218 din 27 decembrie 2012 privind aprobarea constituirii comisiei paritare pentru 
asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin 
curse regulate și a licențelor de traseu pentru transportul public de persoane prin 
curse regulate pe traseele județene, care va avea următorul  cuprins: 

”Art.2. În caz de absență motivată la lucrările comisiei, reprezentanții 
nominalizați la art. 1 vor fi supliniți, după caz, de către: 

-doamna Giurea Diana-Cecilia - consilier juridic clasa I, gradul profesional 
principal la Biroul resurse umane; 

-domnul Bâscă Ioan - referent de specialitate gradul I A (S) la Agenția A.R.R. 
Alba.” 

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 218 din 
27 decembrie 2012 privind aprobarea constituirii comisiei paritare pentru asigurarea 
propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin curse 
regulate și a licențelor de traseu pentru transportul public de persoane prin curse 
regulate pe traseele județene, rămân neschimbate. 

 
 

         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,  17 iunie 2014 
Nr. 111 


