
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 Baia de Arieș-Roșia                                         

Montană-Abrud, operatorului  de transport rutier SC Transervice Apuseni  SRL  

 

 Președintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul nr. 19160/1 noiembrie 2016 al Compartimentului Autoritatea Județeană de 

Transport privind propunerea de aprobare a atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Baia de Arieș-Roșia 

Montană-Abrud, operatorului de transport rutier SC Transervice Apuseni SRL; 

Ținând cont de: 

- cererea operatorului de transport rutier SC Transervice Apuseni SRL, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr.19100/31 octombrie 2016, precum și  documentaţia anexată; 

 - contractul de prestări servicii transport personal nr. 34/17 august.2016, încheiat între SC 

Consulting For Wood SRL și  SC  Transervice Apuseni SRL; 

- avizul favorabil  nr. 1993/31 octombrie 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 1 noiembrie 2016- 31 octombrie 

2019, pe traseul Baia de Arieș-Roșia Montană-Abrud, operatorului de transport rutier SC Transervice 

Apuseni SRL, cod de înregistrare fiscală RO17705634, cu sediul în localitatea Abrud, str. Aleea Parcului, 

Bl. M, sc. 3, ap. 12, judeţul Alba. 

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport 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 Juridică și Relații 

Publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba, operatorului de transport  rutier SC Transervice Apuseni SRL. 

                      Avizat pentru legalitate, 

  PREŞEDINTE                                     SECRETARUL JUDEŢULUI, 

 Ion DUMITREL                                         Vasile BUMBU      

                                                                   

Nr. 533 

Alba Iulia,    1 noiembrie 2016                                                                    


