
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii serviciului de transport public județean de persoane prin 
curse regulate și a licențelor de traseu operatorilor de transport rutier desemnați 

câștigători ca urmare a reluării procedurii de atribuire din 30.04.2008, pentru grupa 23, 
trasee cod 053-054 și grupa 30, trasee cod 092-096, în conformitate cu  Sentința civilă nr. 

3965/2012 pronunțată de Tribunalul Cluj 
 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de  12 martie 2015; 
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 operatorilor de 
transport rutier desemnați câștigători ca urmare a reluării procedurii de atribuire din 30.04.2008, 
pentru grupa 23, trasee cod 053-054 și grupa 30, trasee cod 092-096, în conformitate cu  Sentința 
civilă nr. 3965/2012 pronunțată de Tribunalul Cluj; 

-Raportul de specialitate comun al Direcţiei Tehnice, Direcţiei dezvoltare, bugete și 
Direcției Juridică și Relații Publice nr. 4413/11.03.2015;  

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3- administrație publică 
locală, juridică și ordine publică; 

 Văzând: 
         -Sentința civilă nr. 3965/2012 pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosarul nr. 3836/107/2008; 
          -Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 31/2015 privind efectuarea unor noi demersuri în 
legătură cu executarea Sentinței civile nr. 3965/2012 a Tribunalului Cluj și aprobarea 
aplicabilității Regulamentului, Caietului de sarcini și Programului județean de transport public de 
persoane prin curse regulate, în Județul Alba, pentru traseele județene 053-054 și 092-096, astfel 
cum a fost  modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 52/2015; 
         -Adresa Consiliului Județean Alba nr. 4165/I/A/2/06.03.2015 privind solicitarea de reluare 
a procedurii de atribuire din 30.04.2008 în sensul recalculării punctajului pe grupe de trasee, 
respectiv pe grupa 23, cod trasee 053-054 și pe grupa 30, cod trasee 092-096, inclusiv 
desemnarea câștigătorilor și comunicarea listei cu care operatorii de transport au participat la 
ședința de atribuire; 
         -Adresa Agenției pentru Agenda Digitală a României nr. 272/09.03.2015 însoțită de CD, 
înregistrată la Consiliul Județean Alba sub nr.051/11.03.2015 privind punctajul recalculat obținut 
de operatorii de transport rutier participanți la ședința de atribuire din 30.04.2008 pentru grupa 
23, trasee cod 053-054 și grupa 30, trasee cod 092-096, în conformitate cu  Sentința civilă nr. 
3965/2012 pronunțată de Tribunalul Cluj și Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 31/2015, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 52/2015; 
 - Propunerea comisiei paritare nr.4415/11.03.2015 privind atribuirea serviciului de 
transport public județean de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu, pentru grupa 
23, trasee cod 053-054 și grupa 30, trasee cod 092-096, ca urmare a reluării procedurii de 
atribuire din 30.04.2008 potrivit Sentinței civile nr. 3965/2012 pronunțată de Tribunalul Cluj în 
Dosarul nr. 3836/107/2008 și Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 31/2015, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 52/2015, pe baza rezultatelor recalculate comunicate de 
către Agenția pentru Agenda Digitală a României prin Adresa nr. 272/09.03.2015;   
 - Sentința civilă nr. 85/2015 pronunțată de Tribunalul Cluj în dosar nr. 3283/117/2014; 
 Având în vedere prevederile: 
           -art. 16 alin. (1), art. 17  alin. (1) lit. p) și alin. (2), art. 37 alin. (10) din Legea serviciilor 
de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare; 
 -art. 4 lit. h), art. 15 și art. 19 alin. (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 alin. (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 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. (1) Se aprobă atribuirea, pe baza propunerii Comisiei paritare nr. 4415/11.03.2015, 
a  serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu 
pentru grupa 23, trasee cod 053-054 și grupa 30, trasee cod 092-096, operatorilor de transport 
rutier desemnați câștigători  de către Agenția pentru Agenda Digitală a României prin Adresa nr. 
272/09.03.2015 însoțită de CD, înregistrată la Consiliul Județean Alba sub nr.051/11.03.2015, ca 
urmare a reluării procedurii de atribuire din 30.04.2008, potrivit Sentinței civile nr. 3965/2012 
pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosarul nr. 3836/107/2008 și a Hotărârii Consiliului Județean 
Alba nr. 31/2015 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 
52/2015, conform ANEXEI parte integrantă a  prezentei  hotărâri.  

 (2) Propunerea Comisiei paritare nr.4415/11.03.2015 și Adresa Agenției pentru 
Agenda Digitală a României nr. 272/09.03.2015 constituie anexe la prezenta hotărâre. 

Art.2. Serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate pe traseele 
atribuite se va efectua în baza contractelor de delegare a gestiunii serviciului ce se vor încheia cu 
operatorii desemnați câștigători, potrivit Contractului-cadru aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Alba nr. 31/2015 modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 52/2015. 

Art.3. Se aprobă punerea în executare a Sentinței civile nr. 85/2015 pronunțată de 
Tribunalul Cluj în dosar nr. 3283/117/2014, cu drept de recurs, având în vedere starea de fapt 
rezultată din reglementările de la Art. 1 al prezentei hotărâri de punere în executare a Sentinței 
civile nr. 3965/2012 pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosarul nr. 3836/107/2008. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Tehnică și 
Direcția dezvoltare și bugete. 
 
         Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi se comunică: 

-Instituţiei Prefectului-Judeţul Alba; 
-Agenţiei Teritoriale  A.R.R. Alba; 
-Direcției Tehnice; 
-Direcției Juridică și Relații Publice; 
- SC Excelent Trans SRL,  
- SC Arion Trans SRL; 

            -SC Voltrans SA; 
  -SC Man Tours SRL. 
 
 PREŞEDINTE 
 Ion Dumitrel       CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                               Dana Potopea                                                                                               
 
 
 
 
Alba Iulia, 12 martie 2015 
Nr. 53 
 















                                                   Anexa la Hotărârea CJA nr. 53/12  martie 2015 
  
 
 
 

 
Grupa 

Cod  
traseu 

Traseu Operator de transport rutier 
desemnat câştigător 

Punctaj 
realizat 

 
 

23 
 

053 Alba Iulia-Blaj-Cetatea de 
Baltă 

 

 
SC Excelent Trans SRL 
Cod fiscal RO 18413212 

 

 
 

41 
054 Blaj-Bălcaciu-Cetatea de 

Baltă 
 

 
 
 
 

30 
 

092 Sebeş-Cut 
 

 
 

 
SC Man Tours SRL 

Cod fiscal RO5980797 
 

 
 
 
 

24,74 

093 Sebeş-Şpring-Roşia de 
Secaş 

 
094 Sebeş-Cunţa-Doştat 

 
095 Sebeş-Şpring-Ohaba 

 
096 Sebeş-Şpring-Vingard 

 
 

 
 


