
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

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 şedinţa ordinară în data de 23 decembrie 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 nr. 21857 din 9 decembrie 2016 comun al Direcției juridică și 

relații publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Luând în considerare prevederile sentinței civile nr. 16711 din 17 decembrie 2013, 

pronunțată de Tribunalul Cluj în ședința publică din data de 17 decembrie 2013 în cauza ce 

formează obiectul Dosarului nr. 10400/117/2013 și Încheierea Ședinței publice din data de 15 

mai 2014, pronunțată de Curtea de Apel Cluj, în Dosarul nr. 10400/117/2013; 

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

locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 

Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 

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. 1 alin. 6 lit. g, art. 16 alin. 1, art. 17 alin. 1 lit. b și lit. 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; 

- art. 3-5 din O.U.G. nr. 63/2015 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a 

programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de 

persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, precum și pentru prelungirea 

valabilității licențelor de traseu și a programului de transport public județean sau a programului 

de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost 

suspendată prin hotărâri ale instanțelor de judecată, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 107/2016; 

          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 31 mai 2017 a valabilității Programului de 

transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 1 iulie 2008 - 31 

decembrie 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, nr. 216/2015, 

nr. 59/2016,  nr. 61/2016 și nr. 115/2016. 

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 31 mai 2017. 

Art. 3. Se aprobă prelungirea caietelor de sarcini și a contractelor de delegare a gestiunii 

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

data de 31 mai 2017. 

Art. 4. Se aprobă prelungirea până la data de 31 mai 2017 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, 

nr. 216/2015, 59/2016, nr. 61/2016 și nr. 115/2016. 

Art. 5. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției juridică și relații 

publice și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba@cjalba.ro, se înaintează 

și se comunică: Prefectului Judeţului Alba; Direcției juridică și relații publice și 

Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Alba, Agenției Teritoriale A.R.R. Alba și Asociației Intercomunitare de Dezvoltare 

Alba Iulia-Transport Local. 

 

 

 

                                       CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA,                                       

              Ion  DUMITREL                                            Vasile BUMBU  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 241 

Alba Iulia,  23 decembrie 2016 


