
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind respingerea plângerii prealabile formulată de Societatea Transgilyen SRL 

împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 131/14 aprilie 2017 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 24 mai 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de Societatea 

Transgilyen SRL împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.131/14 aprilie 2017; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile 

formulată de Societatea Transgilyen SRL împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba 

nr.131/14 aprilie 2017; 

 -  raportul de specialitate nr. 8369/8 mai 2017 al Direcţiei juridică şi relaţii publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - plângerea prealabilă  formulată de Societatea Transgilyen SRL, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 7714/25 aprilie 2017; 

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

locală, juridică și ordine publică; 

Având în vedere prevederile: 

 -  art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Ordinului nr. 92/2007 al ministrului internelor şi reformei administrative pentru 

aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007; 

 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 respingerea plângerii prealabile formulată de Societatea Transgilyen 

SRL, cu sediul în comuna Sînpaul, sat Sumurducu, str. Principală, nr.41, judeţul Cluj, prin care 

aceasta solicită revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 131/14 aprilie 2017 privind 

aprobarea atribuirii serviciului de transport public de persoane prin curse regulate și a 

licențelor de traseu operatorilor de transport rutier desemnați câștigători în cadrul şedinţei de 

atribuire din data de 18 decembrie 2013, pe traseele din Programul de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Judeţul Alba, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 197/2012. 

 Art. 2.  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, Societăţii 

Transgilyen SRL, Direcţiei juridice şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

                           CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    
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