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JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

    

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea atribuirii serviciului de transport public judetean de persoane prin 

curse regulate si a licentelor de traseu operatorului de transport rutier SC Voltrans SA, 

desemnat câstigător în cadrul sedintei de atribuire electronică a traseelor judetene din 

data de 27 aprilie 2015  
 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 aprilie 2015; 

Luând în dezbatere:  

      -Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii serviciului 

de transport public judetean de persoane prin curse regulate si a licentelor de traseu 

operatorului de transport rutier SC Voltrans SA, desemnat câstigător în cadrul sedintei de 

atribuire electronică a traseelor judetene din data de 27 aprilie 2015;  

 -Proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii serviciului de transport public 

judetean de persoane prin curse regulate si a licentelor de traseu operatorului de transport 

rutier SC Voltrans SA, desemnat câstigător în cadrul sedintei de atribuire electronică a 

traseelor judetene din data de 27 aprilie 2015, înregistrat sub nr. 93 din 27 aprilie 2015; 

-Raportul de specialitate al Direcţiei tehnice nr. 7536/27.04.2015 la Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea atribuirii serviciului de transport public judetean de persoane prin 

curse regulate si a licentelor de traseu operatorului de transport rutier SC Voltrans SA, 

desemnat câstigător în cadrul sedintei de atribuire electronică a traseelor judetene din data de 

27 aprilie 2015;  
            Văzând Propunerea Comisiei paritare, înregistrată sub nr. 7515/VII/F/2/27.04.2015, 

privind atribuirea serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate si a 

licentelor de traseu operatorului de transport rutier SC Voltrans SA, desemnat câstigător în 

cadrul sedintei de atribuire electronică a traseelor judetene din data de 27.04.2015, pe baza 

rezultatelor comunicate de către Agentia pentru Agenda Digitală a României; 

 Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2-Comisia 

amenajarea teritoriului, investitii, turism, mediu si gestionarea patrimoniului; 

 Având în vedere prevederile: 

-art. 16, alin. (1) si (3), lit. b), art. 17, alin. (1), lit. p) si  art. 37, alin. (3) si (10) din 

Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările si completările 

ulterioare; 

 -art. 4, lit. h) si art. 19, alin. (1) si (2) din Ordinul ministrului internelor si reformei 

administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de 

transport public local nr. 92/2007, cu modificările si 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 si 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 si completările ulterioare adoptă prezenta 

 

 

 



HOTĂRÂRE 

 

 

Art.1. Se aprobă atribuirea serviciului de transport public judetean de persoane prin 

curse regulate si a licentelor de traseu operatorului de transport rutier SC Voltrans SA, 

desemnat câstigător în cadrul sedintei de atribuire a traseelor judetene din data de 27 aprilie 

2015 -potrivit Anexei -parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art.2. Serviciul de transport public judetean de persoane prin curse regulate pe traseele 

atribuite se va efectua în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului ce se va încheia 

cu operatorul  de transport rutier SC Voltrans SA, potrivit Contractului-cadru aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judetean Alba nr. 210/2014. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Directia Tehnică, 

prin Compartimentul transporturi-autoritatea judeteană de transport si autorizare. 

 

 

 

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

-Instituţiei Prefectului-Judeţul Alba; 

-Directiei Juridică si Relatii Publice; 

-Directiei Tehnice; 

-Agenţiei Teritoriale  A.R.R. Alba. 

 

 

 

 PREŞEDINTE 

  Ion Dumitrel 

 

                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                                               Dana Potopea 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alba Iulia, 28 aprilie 2015 

Nr. 64 
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                            Anexa la Hotărârea Consiliului Judetean Alba nr. 64 din 28 aprilie 2015   

 

 

 

 

 

 

Trasee 

din Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate pentru perioada 

1 iulie 2008-31 decembrie 2013, în Judetul Alba, prelungit prin Hotărârile Consiliului 

Judetean Alba nr. 230/2013, nr. 105/2014, nr. 184/2014 si nr. 61/2015, atribuite în cadrul 

sedintei de atribuire electronică din data de 27 aprilie 2015 

 

 

 
 

Nr. 

ofertă 

Nr. 

grupă 

 

Cod 

traseu 

 

Denumire traseu 

Operator de 

transport rutier 

câştigător 

Punctaj  

realizat 

1 2 3 4 5 7 

30 30 092 Sebes-Cut 

 

 

 

 

SC Voltrans SA , 

Cod fiscal 

RO1772416, Loc. 

Sebes, Jud. Alba 

 

 

 

 

38,00 

30 30 093 Sebes-Spring-Rosia de Secas 

 

30 30 094 Sebes-Cunta-Dostat 

 

30 30 095 Sebes-Spring-Ohaba-Secăsel 

 

30 30 096 Sebes-Spring-Vingard 

 

 

 


