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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea continuității serviciului de transport 

public județean de persoane  prin curse regulate în Judeţul Alba 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 31 martie 2016; 

Luând în dezbatere:  

      - proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea continuității 

serviciului de transport public județean de persoane  prin curse regulate în Judeţul Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru 

asigurarea continuității serviciului de transport public județean de persoane  prin curse 

regulate în Judeţul Alba; 

- raportul de specialitate comun al Direcţiei tehnice și Direcției juridică și relații 

publice nr. 5615/30 martie 2016; 

Văzând; 

- sentința civilă nr. 16711 din 17.12.2013, pronunțată de 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; 

 - cererea formulată de către operatorul de transport rutier SC Transgilyen SRL, 

înregistrată la Consiliul Județean Alba sub nr. 5563/29 martie 2016, prin care se solicită 

prelungirea valabilității licenței de traseu pentru traseul Aiud-Teiuș-Alba Iulia;  

 - cererea formulată de către operatorul de transport rutier SC Mariany SRL, 

înregistrată la Consiliul Județean Alba sub nr. 5598/30 martie 2016, prin care se solicită 

prelungirea valabilității programului de transport județean, a licențelor de traseu și a 

contractelor de delegare a gestiunii serviciului de de transport public județean de persoane  

prin curse regulate; 

 - adresa operatorului de transport rutier SC Voltrans SA nr. 36/30 martie 2016, 

înregistrată la Consiliul Județean Alba sub nr. 5623/30 martie 2016, privind propunerea de 

prelungire a valabilității contractelor de delegare de gestiune a serviciului de transport public 

județean de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu; 

- cererea formulată de către operatorii de transport rutier SC Livio Dario SRL și SC 

Excelent Trans SRL prin mandatar av. Teodorescu Paul Mircea, înregistrată la Consiliul 

Județean Alba sub nr. 5624/30 martie 2016, prin care se solicită prelungirea valabilității 

programului de transport județean, a licențelor de traseu și a contractelor de delegare a 

gestiunii serviciului de de transport public județean de persoane  prin curse regulate; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație 

publică locală, juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 2 alin. 1, art. 91 alin. 1 lit. d şi art. 91 alin. 5  lit. a  pct.13 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 3 şi art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

   - art. 1 alin. 6 lit. g, art. 16 alin. 1, art. 17 alin. 1 lit. b și p din Legea nr. 92 /2007 a 

serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 1 alin. 4 lit. d, art. 3 alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

          În temeiul art. 97 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare, adoptă prezenta 

 



 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea până la data de 30 aprilie 2016 a valabilității 

Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 

01.07.2008-31.12.2013, în Județul Alba, prelungit succesiv prin Hotărârile Consiliului 

Județean Alba nr. 230/2013, nr. 105/2014, nr. 184/2014, nr. 61/2015, nr. 111/2015, nr. 

155/2015 și nr. 216/2015. 

Art. 2. Se aprobă prelungirea valabilității licențelor de traseu ale operatorilor de 

transport rutier prestatori ai serviciului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate, până la data de 30 aprilie 2016. 

Art. 3. Se aprobă prelungirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public județean de persoane  prin curse regulate, în Județul Alba, până la data de 30 

aprilie 2016. 

Art. 4. Se aprobă prelungirea până la data de 30 aprilie 2016 a Contractului-cadru de 

delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane  prin curse regulate, 

în Județul Alba, astfel cum a fost aprobat prin  Hotărârea Consiliului Județean Alba              

nr. 210/2014 şi prelungit prin Hotărârile Consiliului Judeţean Alba nr. 61/2015, nr. 111/2015,  

nr. 155/2015 și nr. 216/2015. 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției tehnice și 

Direcției juridică și relații publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba; Direcției Juridică și Relații Publice și Direcţiei Tehnice 

din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; Agenției Teritoriale A.R.R. Alba și 

Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local. 

 

 

 

       P. PREŞEDINTE                     CONTRASEMNEAZĂ                                        

     VICEPREȘEDINTE                                       SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA                                   

   Florin Claudiu ROMAN                                                             Vasile BUMBU  
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Alba Iulia,  31 martie  2016 


