
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
                              
 

HOTĂRÂRE 
privind actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate 
pentru perioada 2008-2013, în Județul Alba, prelungit până la data de 31.03.2015, prin 
eliminarea traseului cod 033: Alba Iulia-Galda de Jos-Cetea, care urmează a fi inclus în 
programul de transport public local din cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare 
Alba Iulia-Transport Local 
 
 
      Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară  în data de  26 februarie 2015; 
      Luând în dezbatere: 
      -Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport 
public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, în Județul Alba, 
prelungit până la data de 31.03.2015, prin eliminarea traseului cod 033: Alba Iulia-Galda de Jos-
Cetea, care urmează a fi inclus în programul de transport public local din cadrul Asociației 
Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local; 
      -Proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, în Județul Alba, prelungit până la data 
de 31.03.2015, prin eliminarea traseului cod 033: Alba Iulia-Galda de Jos-Cetea, care urmează a fi 
inclus în programul de transport public local din cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare 
Alba Iulia-Transport Local, înregistrat sub nr. 44 din 18 februarie 2015; 
      -Raportul de specialitate comun al Direcției Juridică și Relații Publice și al Direcţiei Tehnice 
nr. 3011/18.02.2015 la Proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public 
județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, în Județul Alba, prelungit 
până la data de 31.03.2015, prin eliminarea  traseului cod 033: Alba Iulia-Galda de Jos-Cetea, care 
urmează a fi inclus în programul de transport public local din cadrul Asociației Intercomunitare de 
Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local; 
    Văzând: 
      -Adresele Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local nr.            
15445 /27.11.2012, nr. 257/07.07.2014, 260/08.07.2014, și nr. 30/26.01.2015; 
      -Hotărârile Consiliului local Galda de jos nr. 57 din 27 noiembrie 2012, nr. 7 din 14 februarie 
2013 și nr. 4 din 16 ianuarie 2015; 
      Luând în considerare Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3-Comisia administrație 
publică locală, juridică și ordine publică; 
     Având în vedere prevederile: 
     -Art. 16, alin. (1), alin. (3), lit. a), alin. (5) și art. 17, alin. (1), lit. c) din Legea serviciilor de 
transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;       
     -Art. 17, lit. g) și h) 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; 
     -Art. 91, alin. (1), lit. f), alin. (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 a 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 aprobă actualizarea Programului de transport public județean de persoane prin 
curse regulate pentru perioada 2008-2013, în Județul Alba, prelungit până la data de 31.03.2015, 
prin eliminarea traseului cod 033: Alba Iulia-Galda de Jos-Cetea, care urmează a fi inclus în 
programul de transport public local din cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare              
Alba Iulia-Transport Local, pe perioada de valabilitate a Programului de transport public județean 
de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, în Județul Alba. 

Art. 2. Prezenta hotărâre nu are aplicabilitate cu privire la Programul de transport public 
județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Județul Alba, 
suspendat prin Sentința civilă  nr. 16711 din 17.12.2013 pronunțată de Tribunalul Cluj, în Dosarul 
10400/117/2013. 

Art. 3. Direcția Tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  
 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 
            -Instituţiei Prefectului- Judeţul Alba; 

   -Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local; 
 -Consiliului local Galda de Jos; 

-Agenției Teritoriale A.R.R. Alba; 
            -Direcției Tehnice; 
            -Direcției Juridică și Relații Publice. 
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