
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind respingerea plângerii prealabile formulată de S.C. EXCELENT TRANS S.R.L. prin care 

a solicitat revocarea parţială a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.31/2015  
 
         Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 12 martie 2015; 

Luând în dezbatere: 
 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind soluţionarea plângerii prealabile 
formulată de S.C. EXCELENT TRANS S.R.L. prin care solicită revocarea parţială a Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr.31/2015 ; 

 -  Raportul de specialitate nr.4261/05 martie 2015 al Direcţiei juridică şi relaţii publice. 
  Ţinând cont de avizul favorabil cu amendament al Comisiei de specialitate nr.3-Comisia 
administraţie publică locală, juridică şi ordine publică. 
         Văzând: 
 - Plângerea prealabilă formulată de S.C. EXCELENT TRANS S.R.L. şi înregistrată la Consiliul 
Judeţean Alba sub nr. 4137/06.03.2015 prin care solicită revocarea parţială a Hotărârii Consiliului 
Judeţean Alba  nr.31/16.02.2015;  
         Având în vedere prevederile: 
 - Art.7 alin. (4) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 52/06.03.2015 pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Alba nr. 31/2015 privind efectuarea unor noi demersuri în legătură cu  executarea 
Sentinţei civile nr. 3965/2012 a Tribunalului Cluj şi aprobarea aplicabilităţii Regulamentului, Caietului 
de sarcini si Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, 
pentru traseele judeţene 053-054 si 092-096; 

-   Sentinţa civilă a Tribunalului Cluj nr. 3965/2012 pronuntată în dosar nr. 3836/107/2008; 
 În temeiul art.97alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
 

         Articol unic. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. EXCELENT TRANS 
S.R.L. prin care solicită revocarea parţială a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.31/16.02.2015, ca 
rămasă fără obiect în urma adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 52/06.03.2015 pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 31/2015 privind efectuarea unor noi demersuri în 
legătură cu  executarea Sentinţei civile nr. 3965/2012 a Tribunalului Cluj şi aprobarea aplicabilităţii 
Regulamentului, Caietului de sarcini si Programului judeţean de transport public de persoane prin curse 
regulate, în Judeţul Alba, pentru traseele judeţene 053-054 si 092-096. 
         Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se comunică:  

- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei juridică şi relaţii publice; 
- S.C. EXCELENT TRANS S.R.L. 

 
         PREŞEDINTE 
        Ion DUMITREL                                                                                     Contrasemnează 

                                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI 
                                                                                                         Dana POTOPEA 

Alba Iulia, 12 martie 2015 
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