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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul                  
Daia Română –  Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans  SRL 

 
 

 
Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţa ordinară, publică, în data de 16 martie 2017; 
Luând în dezbatere:  
- proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe 
traseul Daia Română – Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL; 
      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de 
traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 
speciale, pe traseul Daia Română – Sebeș, operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 4154 din 7 martie 2017 al Compartimentului Autoritatea 
Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

- cererea operatorului de transport rutier SC Minitrans SRL privind eliberarea unei 
licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate speciale pe traseul Daia Română – Sebeș, înregistrată la registratura Consiliului 
Județean Alba cu nr. 3898/3 martie 2017;  

Luând în considerare: 
            - avizul favorabil  nr. 438/7 martie 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Minitrans SRL în 
vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean 
de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Daia Română – Sebeș;  

Ținând cont de prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 25/26 ianuarie 2017 privind aprobarea 

Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 
speciale, în Judeţul Alba; 

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 și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale,, republicată, cu modificările şi 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; 
      În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

 
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 aprilie 2017-31 
martie 2018, pe traseul Daia Română – Sebeș, operatorului de transport rutier SC  Minitrans 



SRL, cod de înregistrare fiscală RO1771410, cu sediul în municipiul Sebeș, Aleea Lac nr. 3, ap. 
6, Judeţul Alba.  

Art. 2. Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport va elibera licența de traseu  și 
caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către operatorul de transport rutier SC Minitrans 
SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Compartimentului 
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Alba va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 Art. 4. Prin intermediul Secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, operatorului de 
transport rutier SC Minitrans SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului 
Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba.  
 
                     CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 
     Ion  DUMITREL                         Vasile BUMBU 
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Alba Iulia, 16 martie 2017 


