
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

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 mai 2017, 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 

 

 

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

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre 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 mai 2017, 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; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre 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 mai 2017, 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; 

- raportul de specialitate nr. 9237 din 19 mai 2017 al Compartimentului Autoritatea 

Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Având în vedere: 

 - Decizia Curţii de Apel Cluj nr. 628/24 martie 2017 pronunţată în Dosarul nr. 

10815/117/2013, prin care s-a dispus admiterea recursului promovat de Judeţul Alba şi Consiliul 

Judeţean Alba împotriva Sentinţei civile nr. 3492/18 noiembrie 2016 a Tribunalului Cluj;   

- propunerea comisiei paritare privind atribuirea serviciului de transport public județean 

de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu, în baza rezultatelor ședinței de atribuire 

electronică din data de 18 mai 2017, puse la dispoziţia Consiliului Judeţean Alba de către 

Agenția pentru Agenda Digitală a României, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean 

Alba cu nr. 9235/VII/F/2/19 mai 2017; 

       Ținând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012 privind aprobarea Regulamentului, 

Caietului de Sarcini și Programului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Județul Alba; 

 - Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 217/2012 privind aprobarea Contractului-

cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Județul Alba; 

- 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; 

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. 16 alin. 1 şi alin. 3 lit. b, art. 17 alin. 1 lit. p, art. 24 alin. 1 şi art. 37 alin.10 din 

Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările 

ulterioare; 



  - art. 4 lit. h și art. 19-20 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public 

local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 

353/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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 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 pe baza propunerii comisiei paritare a serviciului de transport 

public județean 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 mai 2017, pe  traseele 

din Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 

01.05.2013-30.06.2019, în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 

197/2012, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate pe traseele 

atribuite se va efectua în baza contractelor de delegare a gestiunii serviciului ce se vor încheia cu 

operatorii de transport rutier desemnați câștigători, potrivit contractului-cadru aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 217/2012 şi a licenţelor de traseu cu valabilitate în 

perioada 1 iunie 2017 - 30 iunie 2019 emise/eliberate de către Agenţia Teritorială A.R.R. Alba.  

  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, Agenției 

Teritoriale A.R.R. Alba, operatorilor de transport rutier SC Excelent Trans SRL şi SC Voltrans 

SA, 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 

 

                                                                                                 

                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 170 

Blaj, 24 mai 2017 



                            Anexa  la Hotărârea                                                                                                                                                                            

Consiliului Județean Alba nr. 170/24 mai 2017  

 

 

 

 

 

 

OPERATORII DE TRANSPORT RUTIER DESEMNAŢI CÂŞTIGĂTORI ÎN CADRUL 

ŞEDINŢEI DE ATRIBUIRE DIN DATA DE 18 MAI 2017, 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 JUDEŢEAN ALBA NR. 197/2012 

 

 

 

Nr. 

ofertă 

Nr. 

grupă 

 

Cod 

traseu 

 

Denumire traseu 

Operator de transport 

rutier desemnat 

câştigător 

Punctaj  

realizat 

1 2 3 4 5 6 

 

04 

 

04 

10 

11 

12 

Aiud-Livezile-Rimetea 

Aiud-Ponor-Geogel 

Aiud-Rădeşti-Peţelca 

SC Excelent Trans SRL 

Cod fiscal: 

RO18413212 

Loc. Aiud, Jud.Alba 

 

31,66 

 

 

25 

 

 

25 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

Sebeş-Şugag-Tău 

Sebeş-Săsciori-Dobra 

Sebeş-Şugag 

Sebeş-Laz-Căpîlna 

Sebeş-Răchita 

Sebeş-Săsciori-Loman 

 

SC Voltrans SA  

Cod fiscal: 

RO1772416 

Loc. Sebeş, Jud. Alba 

 

 

 

49,08 

 

28 

 

28 

86 

87 

88 

Sebeş-Cîlnic-Gîrbova 

Sebeş-Gîrbova-Cărpiniş 

Sebeş-Cîlnic-Deal 

SC Voltrans SA 

Cod fiscal: 

RO1772416 

Loc. Sebeş, Jud. Alba 

 

38,00 

 

 

 

 

   

                             CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 


