
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

DISPOZIȚIE 

privind aprobarea atribuirii  licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean  de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Ocna Mureș – Aiud - Sebeș, 

operatorului  de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL Alba Iulia 

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 10349/15 iunie 2016 al Compartimentului transporturi privind propunerea 

de aprobare a atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Ocna Mureș-Aiud-Sebeș, operatorului de transport rutier 

SC Flamingo Travelling SRL Alba Iulia; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL Alba Iulia înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 9903/9 iunie 2016, precum și  documentaţia anexată; 

 - contractul  de transport  nr. 41/6 iunie 2016, încheiat între SC Construcții și Servicii SRL Sebeș 

și SC Flamingo Travelling SRL Alba Iulia; 

- avizul favorabil nr. 1239/14 iunie 2016, comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba. 

Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 5, art. 17 alin. 1 lit. p şi art. 38 alin. 7 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport 

public local, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art. 31-39 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 

aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - art. 9-20 din Regulamentul serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 69/2008; 

- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 152/2011 pentru delegarea competenței privind 

aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru serviciul de transport public județean de persoane prin 

curse regulate speciale, Președintelui Consiliului Județean Alba; 

În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

DISPUN 

   

Art. 1. Se aprobă atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, valabilă în perioada 20 iunie 2016-19 iunie 2017, pe 

traseul Ocna Mureș – Aiud - Sebeș, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL Alba 

Iulia, cod de înregistrare fiscală RO3704507, cu sediul în municipiul Alba Iulia, b-dul Victoriei, nr. 47, bl. 

CF5, ap. 64, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul transporturi-autoritate de autorizare, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Direcției tehnice și Direcției 

juridică și relații publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, operatorului de 

transport  rutier SC Flamingo Travelling SRL Alba Iulia. 

                        Avizat pentru legalitate, 

       PREŞEDINTE              SECRETARUL JUDEŢULUI, 

        ION DUMITREL                   Vasile BUMBU       
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