
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                     
PREŞEDINTE 
 
 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind stabilirea destinaţiei imobilului situat în Sâncrai, str. Andrei Mureşanu, nr.100, 

municipiul Aiud, judeţul Alba, reabilitat şi restaurat 
 
 
 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 19 noiembrie 2014;  
Luând în dezbatere:  

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea destinaţiei imobilului situat în 
Sâncrai, str. Andrei Mureşanu, nr.100, municipiul Aiud, judeţul Alba, reabilitat şi restaurat 

      - raportul de specialitate 18990 din 18 noiembrie 2014 
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.118 din 21 decembrie 2006 privind 

înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările 
ulterioare 

În temeiul art. 97-(1) şi art. 115- (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta  

 
HOTĂRÂRE 

 
 

Articol unic. Se aprobă stabilirea destinaţiei imobilului situat în Sâncrai, str. Andrei Mureşanu, 
nr.100, municipiul Aiud, judeţul Alba, proprietate publică a judeţului Alba, de aşezământ cultural 
“Centrul Cultural Castel Sâncrai”  

 
 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică :  

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba ;  
-  Direcţiei Dezvoltare şi Bugete;  
- Direcţiei Tehnice; 
- Biroului Resurse umane; 
- Direcţiei Juridice şi Relaţii Publice. 
 
 
 PREŞEDINTE,         AVIZAT 
ION DUMITREL                                SECRETARUL JUDEŢULUI,  

MARIANA HURBEAN  
 
Alba Iulia,  18 noiembrie 2014 
Înregistrat sub nr. 211 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

 
 
 
 

Expunere de motive 
 
 
 

 la proiectul de hotărâre privind  
stabilirea destinaţiei imobilului situat în Sâncrai,  
str. Andrei Mureşanu, nr.100, municipiul Aiud,  

judeţul Alba, reabilitat şi restaurat 
 
 

 

 

În perioada mai 2011 – octombrie 2014 au fost executate lucrări de reabilitare şi 

restaurare a imobilului situat în Sâncrai, sat aparţinător municipiului Aiud, str. Andrei 

Mureşanu, nr.100, imobil cuprins în proprietatea publică a judeţului Alba, clasificat ca 

monument istoric la poziţia 148-AB-I-s-B-00067, a Ministerului Culturii. 

Imobilul cunoscut sub denumirea de „Castelul din Sâncrai” a fost construit în anul 

1805, după model renascentist simetric perfect faţă de axa de acces, în perioada 1947 – 

2005 a fost folosit cu destinaţia de centru pentru asistenţă socială, iar din anul 2005 a fost 

dezafectat, fiind supus degradării. Dată fiind valoarea arhitecturală a construcţiei precum şi 

potenţialul deosebit al acesteia s-a intervenit asupra imobilului cu lucrări de reabilitare şi 

restaurare  astfel că în octombrie 2014 a avut recepţia lucrărilor la imobil. 

Prin valoarea arhitecturală şi calitatea restaurării şi reabilitării imobilul de la Sâncrai 

este foarte potrivit pentru: 

a) evenimente culturale cu rol educativ şi/sau divertisment : festivaluri, 

concursuri, târguri, seminarii şi altele; 

b) expoziţii temporare sau permanente; 

c) activităţi de promovare a turismului cultural; 

d) alte activităţi cu specific cultural. 

 

 Având în vedere cele de mai sus considerăm că destinaţia potrivită pentru imobilul 

situat în Sâncrai, str. Andrei Mureşanu, nr.100 este cea de aşezământ cultural „Centrul 



Cultural Castel Sâncrai”. Acesta va funcţiona pe baza unui Regulament de organizare şi 

funcţionare care va fi aprobat prin hotărâre de Consiliul judeţean. 

  

Având în vedere cele prezentate, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat sub 

nr.211/18.11.2014. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA TEHNICĂ 
Nr. 18990/18.11.2014 

 

 

 

 

Raport de specialitate 
 

 la proiectul de hotărâre privind  
stabilirea destinaţiei imobilului situat în Sâncrai,  
str. Andrei Mureşanu, nr.100, municipiul Aiud,  

judeţul Alba, reabilitat şi restaurat 
 

 

 

În localitatea Sâncrai, aparţinătoare municipiului Aiud, pe strada Andrei Mureşanu, 

nr.100, judeţul Alba, se află imobilul cunoscut sub denumirea de Castelul din Sâncrai care a 

aparţinut familiei nobiliare Banffy din Transilvania. Castelul este construit sub forma unui plan 

după model renascentist simetric perfect fata de axa de acces, iar faţadele castelului denota 

stilul baroc târziu amestecat cu elemente de art nouveau si clasicism eclectic. Intreaga alura 

a castelului este eclectica prin abundenta decoraţiei şi eterogenitatea volumelor ce difera ca 

forma, dimensiuni, poziţie şi importanţă. 

 Castelul a avut parte de modificări de-a lungul timpului, iar în perioada 1947 – 2005 a 

avut destinaţia de centru pentru asistenţa socială. Începând cu anul 2005 castelul a fost 

dezafectat şi a fost supus tot mai mult degradării. Clădirea şi terenul aferent sunt cuprinse în 

domeniul public al judeţului Alba, se află în administrarea Consiliului judeţean Alba, clasificat 

ca monument istoric la poziţia nr. 148-AB-I-s-B-00067 pe lista Ministerului Culturii şi în 

perioada mai 2011 – octombrie 2014 au fost executate lucrări de reabilitare şi restaurare a 

imobilului. 

 Prin valoarea arhitecturală a clădirii precum şi calitatea lucrărilor de reabilitare şi 

restaurare acest imobil este foarte potrivit pentru organizarea de: 

a) evenimente culturale cu rol educativ şi/sau divertisment : festivaluri, 

concursuri, târguri, seminarii şi altele; 

b) expoziţii temporare sau permanente; 

c) activităţi de promovare a turismului cultural; 

d) alte activităţi cu specific cultural. 

 



 Având în vedere cele de mai sus destinaţia potrivită pentru imobilul situat în Sâncrai, 

str. Andrei Mureşanu, nr.100 este cea de aşezământ cultural „Centrul Cultural Castel 

Sâncrai” care va funcţiona pe baza unui Regulament de organizare şi funcţionare aprobat 

prin hotărâre de Consiliul judeţean. 

  Ţinând cont de cele prezentate, vă propunem aprobarea proiectului de hotărâre în 

forma prezentată. 

 
Director executiv, 

Dan Mihai POPESCU 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 
 
 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind propunerea de emitere a acordului pentru efectuarea de către Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, a lucrărilor de reparaţii şarpantă, rampe de acces 

pentru persoane cu handicap, împrejmuire, procurare şi montare lift în casa scării,  la imobilul 

din municipiul Alba Iulia b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68, proprietate publică a Judeţului Alba 

aflat în administrarea acestei instituţii 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 19 noiembrie 2014; 

Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind propunerea de emitere a acordului pentru 

efectuarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, a lucrărilor 

de reparaţii şarpantă, rampe de acces pentru persoane cu handicap, împrejmuire, procurare şi 

montare lift în casa scării,  la imobilul din municipiul Alba Iulia b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68, 

proprietate publică a Judeţului Alba aflat în administrarea acestei instituţii; 

- Raportul de specialitate nr. 19008/18.11.2014 al Direcţiei gestionarea patrimoniului şi informatică 

la proiectul de hotărâre privind propunerea de emitere a acordului pentru efectuarea de către 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, a lucrărilor de reparaţii 

şarpantă, rampe de acces pentru persoane cu handicap, împrejmuire, procurare şi montare lift în 

casa scării,  la imobilul din municipiul Alba Iulia b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68, proprietate 

publică a Judeţului Alba aflat în administrarea acestei instituţii; 

- Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba nr. 12496/14.11.2014, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Alba sub nr. 18839/14.11.2014. 

Ţinând cont prevederile: 

- Art. 861 – (3) şi art. 867 - 870 din Noul Cod Civil; 

- Art. 3- (3) şi art. 12 – (5) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată; 

- Art. 91– (1) lit. c) şi art. 123 – (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 32/25.02.2013 privind aprobarea schimbării sediului 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi transmiterii în administrarea 

acestei instituţii, a imobilului  situat în Municipiul Alba Iulia, b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68, 

proprietate publică a judeţului Alba; 



- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 148/29.08.2013 privind includerea unui bun imobil în 

Inventarul proprietăţii publice a judeţului Alba şi aprobarea constituirii dreptului de administrare al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, asupra acestuia; 

- Contractului de administrare nr. 3965-2646/26.03.2013, încheiat între Consiliul Judeţean Alba şi 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba pentru imobilul situat în 

Municipiul Alba Iulia, b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68 - Actul Adiţional nr. 1, art. 8, pct. 15. 

În temeiul art. 97 şi art.115 - (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

Art. Unic. Se eliberează acordul pentru efectuarea de către Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba, a lucrărilor de reparaţii şarpantă, rampe de acces pentru persoane 

cu handicap, împrejmuire, procurare şi montare lift în casa scării, la imobilul din municipiul Alba Iulia 

b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68, proprietate publică a Judeţului Alba aflat în administrarea acestei 

instituţii. 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 

- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

- Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 
PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 

   Avizat, 
                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA  

                                                                                       Mariana HURBEAN 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat sub nr. 212 

Alba Iulia, 18 noiembrie 2014 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind propunerea de emitere a acordului pentru efectuarea de către Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, a lucrărilor de reparaţii şarpantă, rampe de acces 

pentru persoane cu handicap, împrejmuire, procurare şi montare lift în casa scării,  la imobilul din municipiul 

Alba Iulia b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68, proprietate publică a Judeţului Alba  

aflat în administrarea acestei instituţii 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 32/2013, bunul imobil „Teren şi clădire S+P+3 cu destinaţia de 

birouri şi sediu”, situat în municipiul Alba Iulia, b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68, a fost cuprins în Inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului public al Judeţului Alba şi transmis în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba - cu destinaţia de sediu, încheindu-se Contractul de administrare nr. 3965-2646/26.03.2013.  

Bunul imobil a fost a achiziţionat în urma licitaţiei organizate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a 

Judeţului Alba/AFP Contribuabili Mijlocii în anul 2012.  

În anul 2013, Judeţul Alba - prin Consiliul Judeţean Alba, a participat la licitaţia organizată de Direcţia 

Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Alba/AFP Contribuabili Mijlocii şi a achiziţionat în favoarea domeniului 

public al Judeţului Alba, trei parcele de teren în suprafaţă totală de 2.204 mp, amplasate în jurul imobilului mai sus 

menţionat. Motivaţia achiziţiei a fost faptul că imobilul nu dispunea de o suprafaţă de teren suficientă pentru utilizarea 

clădirii, în sensul că accesul în clădire era restricţionat şi respectiv, nu dispunea de teren suficient pentru amenajarea 

de spaţii de parcare sau pentru construirea de garaje sau rampe. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 148/2013, terenurile achiziţionate au fost cuprinse în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba şi au fost transmise în administrarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, încheindu-se Actul adiţional nr. 1 la Contractul de administrare nr. 3965-

2646/26.03.2013. 

În scopul efectuării unor lucrări de reparaţii şarpantă, rampe de acces pentru persoane cu handicap, 

împrejmuire, procurare şi montare lift în casa scării,  la imobilul din municipiul Alba Iulia b-dul. 1 Decembrie 1918, 

nr. 68, prin adresa nr. 12496/14.11.2014, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba solicită 

acordul proprietarului pentru realizarea acestor lucrări, acord necesar pentru obţinerea Autorizaţiei de construire de la 

Primăria municipiului Alba Iulia. 

Solicitarea vine în conformitate cu prevederile art. 8, pct. 15 din Actul adiţional nr. 1 la Contractul de 

administrare nr. 3965-2646/26.03.2013, care stipulează că: “În cazul efectuării de reparaţii capitale sau curente la 

bunul primit în administrare, titularul dreptului de administrare se obligă să solicite în scris, acordul proprietarului în 

legătură cu lucrările ce urmează să fie realizate.” 

Tinând cont că proprietarul imobilelor pe care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba le are în administrare este Judeţul Alba, propun eliberarea acordului pentru efectuarea de către această instituţie, 

a lucrărilor mai sus menţionate, la imobilul din municipiul Alba Iulia b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68. 

Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 38 – (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 212 din 18 noiembrie 2014. 

PREŞEDINTE                                     
Ion DUMITREL                       



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN   
DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI ŞI INFORMATICĂ 
 
Nr. 19008/18.11.2014 

 

 

 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind propunerea de emitere a acordului pentru efectuarea de către 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, a lucrărilor de reparaţii 

şarpantă, rampe de acces pentru persoane cu handicap, împrejmuire, procurare şi montare lift 

în casa scării,  la imobilul din municipiul Alba Iulia b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68, proprietate 

publică a Judeţului Alba aflat în administrarea acestei instituţii 

 

În anul 2012, Judeţul Alba - prin Consiliul Judeţean Alba, a participat la licitaţia organizată de 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Alba/AFP Contribuabili Mijlocii şi a achiziţionat în 

favoarea domeniului public al Judeţului Alba, bunul imobil „Teren şi clădire S+P+3 cu destinaţia de 

birouri şi sediu”, situat în municipiul Alba Iulia, b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 32/2013, imobilul a fost cuprins în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba şi transmis în administrarea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba - cu destinaţia de sediu, încheindu-se 

Contractul de administrare nr. 3965-2646/26.03.2013. 

Imobilul nu dispunea de o suprafaţă de teren suficientă pentru utilizarea clădirii, în sensul că 

accesul în clădire era restricţionat şi respectiv, nu dispunea de teren suficient pentru amenajarea de 

spaţii de parcare sau pentru construirea de garaje sau rampe, de aceea s-a impus achiziţionarea unor 

suprafeţe de teren situate în jurul acestui imobil.  

În acest sens, în anul 2013, Judeţul Alba - prin Consiliul Judeţean Alba, a participat la licitaţia 

organizată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Alba/AFP Contribuabili Mijlocii şi a 

achiziţionat în favoarea domeniului public al Judeţului Alba, trei parcele de teren în suprafaţă totală de          

2.204 mp, amplasate în jurul imobilului mai sus menţionat.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 148/2013, terenurile achiziţionate au fost cuprinse 

în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba şi au fost transmise în 

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, încheindu-se Actul 

adiţional nr. 1 la Contractul de administrare nr. 3965-2646/26.03.2013. 

În scopul efectuării unor lucrări de reparaţii şarpantă, rampe de acces pentru persoane cu 

handicap, împrejmuire, procurare şi montare lift în casa scării,  la imobilul din municipiul Alba Iulia  



b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68, prin adresa nr. 12496/14.11.2014, înregistrată la Consiliul Judeţean 

Alba sub nr. 18839/14.11.2014, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

solicită acordul proprietarului pentru realizarea acestor lucrări, acord necesar pentru obţinerea 

Autorizaţiei de construire de la Primăria municipiului Alba Iulia. 

Solicitarea vine în conformitate cu prevederile art. 8, pct. 15 din Actul adiţional nr. 1 la 

Contractul de administrare nr. 3965-2646/26.03.2013, care stipulează că: “În cazul efectuării de 

reparaţii capitale sau curente la bunul primit în administrare, titularul dreptului de administrare se 

obligă să solicite în scris, acordul proprietarului în legătură cu lucrările ce urmează să fie realizate.” 

Tinând cont că proprietarul imobilelor pe care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba le are în administrare este Judeţul Alba, se propune Consiliului Judeţean 

Alba, eliberarea acordului pentru efectuarea de către această instituţie, a lucrărilor mai sus menţionate, 

la imobilul din municipiul Alba Iulia b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 68. 

Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a 

dispoziţiilor art. 91–(1) lit. c) şi art. 123-(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte 

atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului şi hotărăşte ca bunurile ce aparţin domeniului 

public de interes judeţean, sa fie date în administrarea instituţiilor publice, va permite Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba să obţină Autorizaţia de construire de la 

Primăria municipiului Alba Iulia şi să efectueze lucrările de reparaţii la imobilul în care această 

instituţie îşi are sediul. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 
Ioan BODEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L.V./L.V. 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor măsuri de urgență pentru asigurarea continuității 
serviciului de transport public județean de persoane  prin curse regulate, 
având în vedere Sentința civilă nr. 16711 din 17.12.2013, pronunțată de către 
Tribunalul Cluj în cauza ce formează obiectul Dosarului nr. 10400/117/2013 
 
 
 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 19 noiembrie 
2014; 

Luând în dezbatere:  
      -Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri 
de urgență pentru asigurarea continuității serviciului de transport public județean prin 
curse regulate, având în vedere având în vedere Sentința civilă nr. 16711 din 
17.12.2013, pronunțată de către Tribunalul Cluj în cauza ce formează obiectul 
Dosarului nr. 10400/117/2013; 

-Raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnice și Direcției juridică și relații 
publice nr. 19076/19.11.2014 la Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri 
de urgență pentru asigurarea continuității serviciului de transport public județean prin 
curse regulate, având în vedere având în vedere Sentința civilă nr. 16711 din 
17.12.2013, pronunțată de către Tribunalul Cluj în cauza ce formează obiectul 
Dosarului nr. 10400/117/2013; 

Văzând Sentința civilă nr. 16711 din 17.12.2013, pronunțată de către 
Tribunalul Cluj în cauza ce formează obiectul Dosarului nr. 10400/117/2013 și 
Încheierea Ședinței publice de la data de 15.05.2014, pronunțată de Curtea de Apel 
Cluj, în Dosarul nr. 10400/117/2013; 

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

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

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

republicată; 
 -Art.5-(5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și 
rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și 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 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 prelungirea, până la data de 31.03.2015, a contractelor de 

delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse 
regulate și pe cale de consecință a valabilității Programului de transport public 
județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.07.2008-31.12.2013, în 
Județul Alba, prelungit prin Hotărârile Consiliului Județean Alba nr. 230 din 23 
decembrie 2013 și nr. 105 din 29 mai 2014. 

Art.2. Se aprobă prelungirea licențelor de traseu ale operatorilor de transport 
rutier prestatori ai serviciului de de transport public județean de persoane prin curse 
regulate, până la data de 31.03.2015. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția 
tehnică și Direcția juridică și relații publice. 
 
 
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; 
-Agenției Teritoriale A.R.R. Alba; 

 -Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local. 
  
 
PREŞEDINTE 
 Ion Dumitrel 
                                                                                               AVIZAT 
                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                       Mariana Hurbean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat sub nr. 213 
Alba Iulia, 19 noiembrie  2014 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE    
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de urgență pentru 
asigurarea continuității serviciului de transport public județean prin curse 
regulate, având în vedere Sentința civilă nr. 16711 din 17.12.2013, pronunțată 
de către Tribunalul Cluj în cauza ce formează obiectul Dosarului nr. 
10400/117/2013 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 16-(1) din Legea serviciilor de transport 
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile județene 
sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să 
controleze prestarea serviciilor de transport public desfășurat pe raza administrativ-
teritorială a acestora. 

Potrivit prevederilor art. 17, lit. b) din Legea serviciilor de transport public local 
nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean stabilește 
traseele principale și secundare și programul de transport privind transportul public 
de persoane prin curse regulate și atribuirea acestora odată cu atribuirea în gestiune 
a serviciului, în conformitate cu prevederile prezentei legi. 

Drept urmare, consiliul județean este responsabil de organizarea serviciului de 
transport județean, de întocmirea, aprobarea și modificarea programului județean de 
transport precum și de atribuirea traseelor județene de transport. 

Prin Încheierea Ședinței publice de la data de 15.05.2014, pronunțată de 
Curtea de Apel Cluj, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în 
cauza ce formează obiectul Dosarului nr. 10400/117/2013, în contradictoriu cu SC 
Transgilyen SRL, s-a dispus suspendarea soluționării recursului promovat de 
Consiliul Județean Alba împotriva soluției de suspendare a efectelor Hotărârii 
Consiliului Județean Alba nr. 197/2012, până la soluționarea definitivă a Dosarului nr. 
290/33/2014, promovat de SC Transgilyen SRL împotriva O.M.A.I./M.T.I.  nr. 
240/1614/2012. 

În condițiile în care dosarul mai sus menționat se află pe rolul Înaltei Curți de 
Casație și Justiție, în faza premergătoare acordării termenului de judecată iar 
Programul de transport public județean 2008-2013, prelungit prin Hotărârile 
Consiliului Județean Alba nr. 230/2013 și nr. 105/2014, licențele de traseu și 
contractele de delegare a gestiunii serviciului își încetează valabilitatea la data de 
01.01.2015, este necesară o nouă prelungire a valabilității acestora, până la data de 
31.03.2015, prin aplicarea prevederilor art. 5, alin. (5) din Regulamentul (CE) al 
Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile 
publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 1169/69 și nr. 1170/70 ale Consiliului. 

      Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 38-(1) din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez Proiectul de hotărâre 
înregistrat sub nr.  213 din  19 noiembrie  2014. 

 
 

PREȘEDINTE 
Ion Dumitrel 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA  TEHNICĂ 
DIRECTIA JURIDICĂ ȘI RELAȚII PUBLICE 
Nr. 19076/19.11.2014   

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de urgență pentru 
asigurarea continuității serviciului de transport public județean prin curse 
regulate, având în vedere Sentința civilă nr. 16711 din 17.12.2013, pronunțată 
de către Tribunalul Cluj în cauza ce formează obiectul Dosarului nr. 
10400/117/2013 
 
 
 

Potrivit prevederilor art. 16-(1) din Legea serviciilor de transport public local nr. 
92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene sunt obligate să 
asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea 
serviciilor de transport public desfăşurat pe raza administrativ - teritorială a acestora. 

În conformitate cu prevederile art. 17, lit. b) din Legea serviciilor de transport 
public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean 
stabilește traseele principale și secundare și programul de transport privind 
transportul public de persoane prin curse regulate și atribuirea acestora odată cu 
atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile prezentei legi. 

În consecință, consiliul județean este responsabil de organizarea serviciului de 
transport județean, de întocmirea, aprobarea și modificarea programului județean de 
transport precum și de atribuirea traseelor județene de transport. 

Potrivit prevederilor art. 19-(2) 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, 
atribuirea traseelor din programul de transport județean se face prin sistemul 
național, urmând ca pe baza rezultatelor acesteia comisia paritară, formată dintr-un 
reprezentant al consiliului județean și un reprezentant al agenției teritoriale ARR din 
județul respectiv, să emită propuneri privind traseele atribuite. 

Agențiile Teritoriale ale A.R.R. sunt abilitate, potrivit art. 15 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, să elibereze pentru traseele cuprinse în 
programele județene de transport public local de persoane prin curse regulate licențe 
de traseu, pe baza hotărârii de atribuire emise de consiliul județean. 

Legislația națională în domeniu nu  reglementează procedura de urmat în 
situația suspendării prin hotărâre judecătorească a  programului de transport 
județean și a atribuirii  traseelor cuprinse în program, în condițiile în care  programul 
de transport în derulare, licențele de traseu aferente și contractele de delegare a 
gestiunii serviciului de trasport public județean de persoane prin curse regulate își 
încetează valabilitatea. 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Adresa 
nr.5217/03.07.2013, a făcut cunoscut că potrivit art.5-(5) din Regulamentul (CE) nr. 



1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind 
serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, ”Autoritatea 
competentă poate lua măsuri de urgență în cazul unei perturbări a serviciilor sau în 
cazul riscului iminent de producere a unei asemenea perturbări. Măsurile de urgență 
respective iau forma unei atribuiri directe sau a unui acord  formal de prelungire a 
unui Contract de servicii publice sau a unei cerințe de respectarea a a anumitor 
obligații de serviciu public. Operatorul de serviciu public are dreptul de a contesta 
decizia de impunere a executării anumitor obligații de serviciu public. Atribuirea sau 
prelungirea unui Contract de servicii publice prin măsuri de urgență sau impunerea 
unui astfel de contract nu poate depăși 2 ani.” 

Prin Sentința civilă nr. 16711, pronunțată la data de 17.12.2013, în Dosarul nr. 
10400/117/2013, Tribunalul Cluj a admis cererea formulată de către SC Transgilyen 
SRL, cu sediul în comuna Sînpaul, sat Sumurducu, nr. 41, Jud. Cluj, având ca obiect 
suspendarea efectelor Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 197 din 27 noiembrie 
2012 privind aprobarea Regulamentului, Caietului de Sarcini și Programului de 
transport public județan de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-
30.06.2019, în Județul Alba, până la soluționarea definitivă a Dosarului de fond nr. 
10815/117/2013.  

Întrucât Sentința este executorie de drept și produce efecte față de toate 
persoanele cărora Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 197 din 27 noiembrie 
2012 li se adresează, în temeiul art. 15-(2) coroborat cu art. 14-(4) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
procedura de atribuire a traseelor cuprinse în programul de transport public județean 
aprobat prin această hotărâre,  este suspendată. 

Drept urmare, Consiliul Județean Alba a aprobat prin Hotărârea nr. 230 din 23 
decembrie 2013 măsuri de urgență, pentru asigurarea continuității serviciului de 
transport public de persoane între localitățile Județului Alba, constând în prelungirea 
contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate și pe cale de consecință a valabilității Programului 
județean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 
01.07.2008-31.12.2013, în Județul Alba și a licențelor de traseu aferente, până la 
data de 30.06.2014, prin aplicarea prevederilor  art. 5-(5) din Regulamentul (CE) nr. 
1370/2007. 

Prin Încheierea Ședinței publice de la data de 15.05.2014, Curtea de Apel 
Cluj, a dispus suspendarea judecății recursului promovat de Consiliul Județean Alba 
în Dosarul nr. 10400/117/2013, până la soluționarea definitivă a cauzei cu nr. 
290/33/2014, având ca obiect anularea Ordinului comun al ministrului administrației 
și internelor și al ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 240/1614/2012 și al 
Ordinului  ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1640/2012, acte normative 
care cuprind criteriile de evaluare, punctajele și  metodologia de punctare privind 
criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor 
pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean și 
interjudețan. 

Drept pentru care, prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 105 din 29 mai  
2014, a fost aprobată o nouă prelungirea contractelor de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, a valabilității 
Programului județean de transport public de persoane prin curse regulate pentru 
perioada 01.07.2008-31.12.2013, în Județul Alba și a licențelor de traseu aferente, 
până la data de 31.12.2014. 



În condițiile în care dosarul mai sus menționat se află pe rolul Înaltei Curți de 
Casație și Justiție, în faza premergătoare acordării termenului de judecată iar 
Programul de transport public județean 2008-2013, prelungit prin Hotărârile 
Consiliului Județean Alba nr. 230/2013 și nr. 105/2014, licențele de traseu și 
contractele de delegare a gestiunii serviciului își încetează valabilitatea la data de 
01.01.2015, este necesară o nouă prelungire a valabilității acestora, până la data de 
31.03.2015, prin aplicarea prevederilor art. 5, alin. (5) din Regulamentul (CE) al 
Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile 
publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 1169/69 și nr. 1170/70 ale Consiliului. 

 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV                                       DIRECTOR EXECUTIV 
  Dan-Mihai Popescu                                                Liliana Negruț 
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