
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREȘEDINTE 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul                  

Alba Iulia – Sebeş, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling  SRL 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă extraordinară în luna iunie 2017; 

Luând în dezbatere:  

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea atribuirii unei 

licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Flamingo 

Travelling SRL; 

- raportul de specialitate nr. 9318 din 22 mai 2017 al Compartimentului Autoritatea 

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

- cererea operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL privind eliberarea 

unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate speciale  pe traseul Alba Iulia - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 9181/18 mai 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1011/19 mai 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Flamingo Travelling 

SRL în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Sebeş;  

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; 

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 20 iunie 2017-19 

iunie 2018, pe traseul Alba Iulia - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Flamingo 

Travelling SRL, cod de înregistrare fiscală RO3704507, cu sediul în municipiul Alba Iulia, b-

dul Victoriei, nr. 47, bl. CF5, ap. 64, 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 Flamingo 

Travelling 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 Flamingo Travelling SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și 

Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.  

 

                     AVIZAT 

      VICEPREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

        Dumitru FULEA                            Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 175 

Alba Iulia, 22  mai 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE    

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Alba Iulia – Sebeş, 

operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling  SRL 

 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de 

transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă 

atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz. 

 De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în 

cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de 

autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local 

sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu 

beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu 

mai mare de 3 ani. 

 Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de 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 precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de 

persoane prin curse regulate speciale în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 25/2017. 

La data de 18 mai 2017, operatorul de transport rutier SC Travelling  SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO3704507, cu sediul în municipiul Alba Iulia, b-dul Victoriei, nr. 47, bl. CF 

5, ap. 64, Judeţul Alba, a depus la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută 

de art. 31 din actele normative anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Alba Iulia - Sebeş, cu valabilitate în perioada 20 iunie 2017-19 iunie 2018.        

            Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de 

Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public 

local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu. 

 Prin adresa nr. 1011/19 mai 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

solicitarea operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL privind eliberarea unei 

licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Alba Iulia - Sebeş, în baza contractului de  transport nr. 103/16 mai 2017, încheiat cu  SC 

Construcţii şi Servicii SRL, cu sediul în loc. Sebeş, str. Industriilor, nr. 6, Județul Alba. 

Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu 

operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul 

transportului, cu valabilitate  în perioada mai sus menționată. 

      Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera 

licența de traseu  și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către  operatorul de transport 

rutier SC Flamingo Travelling SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în 

conformitate cu prevederile art. 35 alin. 3 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

           Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 175 din  

22 mai 2017. 

 

VICEPREȘEDINTE 

Dumitru FULEA 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 9318/22.05.2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Alba Iulia – Sebeş,  

operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling  SRL 

  

 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă 

atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz. 

 Potrivit art. 38  alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de 

transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută 

transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei 

de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani. 

     Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 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, transportul public 

județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în 

baza licenței de traseu  eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază 

administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R. 

     În vederea obținerii unei licenței de traseu  pentru un serviciu de transport public județean 

de persoane  prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al actului 

normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport 

public județean de persoane prin curse regulate speciale în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune  la 

autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde: 

a) cererea; 

b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;  

c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor 

prezentate în listă; 

d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de 

începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de 

beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde 

sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb; 

e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din 

care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de 

intrare/ieșire din schimb; 

f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar. 

În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau 

serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori 

judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite 

condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris 

refuzul motivat, după caz. 

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu 

numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de 

compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei 



publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea 

persoanelor transportate. 

Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a 

contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3 

ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 

9181/18.05.2017, operatorul de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL, cod de înregistrare 

fiscală RO3704507, cu sediul în loc. Alba Iulia, b-dul Victoriei, nr. 47, bl. CF5, ap. 64, Județul 

Alba, solicită eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia-Sebeş, cu valabilitate în 

perioada 20 iunie 2017-19 iunie 2018. 

Solicitarea are la bază contractul de transport nr. 103/16 mai 2017, încheiat între 

operatorul de transport SC Flamingo Travelling SRL și SC Construcţii şi Servicii SRL, cu sediul 

în loc. Sebeş, str. Industriilor, nr. 6, Județul Alba, având ca obiect asigurarea transportului 

angajaților SC Construcţii şi Servicii SRL pe ruta Ocna Mureş-Sebeş și retur, conform graficului 

de circulație propus avizat de către beneficiarul transportului și în concordanță cu programul de 

lucru al acestuia. Graficul de circulație propus prevede efectuarea unei curse zilnic dus/întors, de 

luni până sâmbătă inclusiv, în săptămânile impare. 

Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier SC 

Flamingo Travelling SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia- Sebeş a 

fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că 

sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.  

Prin adresa nr. 1011/19 mai 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate 

speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier SC Flamingo 

Travelling. 

Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport-autoritate de autorizare in domeniul 

serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către 

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice-

A.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada 20 

iunie 2017-19 iunie 2018, după prezentarea de către operatorul de transport rutier solicitant a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către 

Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.   

 

 

CONSILIER 

Adam-Gheorghe LĂNCRĂNJAN 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREȘEDINTE 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul                  

Aiud– Sebeş, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling  SRL 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă extraordinară în luna iunie 2017; 

Luând în dezbatere:  

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea atribuirii unei 

licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Aiud - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Flamingo 

Travelling SRL; 

- raportul de specialitate nr. 9315 din 22 mai 2017 al Compartimentului Autoritatea 

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

- cererea operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL privind eliberarea 

unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate speciale  pe traseul Aiud - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 9180/18 mai 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1011/19 mai 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Flamingo Travelling 

SRL în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud - Sebeş;  

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; 

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 20 iunie 2017-19 

iunie 2018, pe traseul Aiud - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling 

SRL, cod de înregistrare fiscală RO3704507, cu sediul în municipiul Alba Iulia, b-dul Victoriei, 

nr. 47, bl. CF5, ap. 64, 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 Flamingo 

Travelling 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 Flamingo Travelling SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și 

Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.  

 

                     AVIZAT 

      VICEPREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

        Dumitru FULEA                            Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 176 

Alba Iulia, 22  mai 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE    

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Aiud – Sebeş, 

operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling  SRL 

 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de 

transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă 

atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz. 

 De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în 

cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de 

autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local 

sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu 

beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu 

mai mare de 3 ani. 

 Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de 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 precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de 

persoane prin curse regulate speciale în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 25/2017. 

La data de 18 mai 2017, operatorul de transport rutier SC Travelling  SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO3704507, cu sediul în municipiul Alba Iulia, b-dul Victoriei, nr. 47, bl. CF 

5, ap. 64, Judeţul Alba, a depus la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută 

de art. 31 din actele normative anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Aiud - Sebeş, cu valabilitate în perioada 20 iunie 2017-19 iunie 2018.        

            Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de 

Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public 

local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu. 

 Prin adresa nr. 1011/19 mai 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

solicitarea operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL privind eliberarea unei 

licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Aiud - Sebeş, în baza contractului de  transport nr. 104/16 mai 2017, încheiat cu  SC 

Construcţii şi Servicii SRL, cu sediul în loc. Sebeş, str. Industriilor, nr. 6, Județul Alba. 

Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu 

operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul 

transportului, cu valabilitate  în perioada mai sus menționată. 

      Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera 

licența de traseu  și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către  operatorul de transport 

rutier SC Flamingo Travelling SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în 

conformitate cu prevederile art. 35 alin. 3 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

           Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 176 din  

22 mai 2017. 

 

VICEPREȘEDINTE 

Dumitru FULEA 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 9315/22.05.2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Aiud – Sebeş,  

operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling  SRL 

  

 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă 

atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz. 

 Potrivit art. 38  alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de 

transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută 

transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei 

de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani. 

     Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 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, transportul public 

județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în 

baza licenței de traseu  eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază 

administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R. 

     În vederea obținerii unei licenței de traseu  pentru un serviciu de transport public județean 

de persoane  prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al actului 

normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport 

public județean de persoane prin curse regulate speciale în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune  la 

autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde: 

a) cererea; 

b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;  

c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor 

prezentate în listă; 

d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de 

începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de 

beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde 

sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb; 

e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din 

care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de 

intrare/ieșire din schimb; 

f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar. 

În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau 

serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori 

judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite 

condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris 

refuzul motivat, după caz. 

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu 

numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de 

compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei 



publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea 

persoanelor transportate. 

Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a 

contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3 

ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 

9180/18.05.2017, operatorul de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL, cod de înregistrare 

fiscală RO3704507, cu sediul în loc. Alba Iulia, b-dul Victoriei, nr. 47, bl. CF5, ap. 64, Județul 

Alba, solicită eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud-Sebeş, cu valabilitate în 

perioada 20 iunie 2017-19 iunie 2018. 

Solicitarea are la bază contractul de transport nr. 104/16 mai 2017, încheiat între 

operatorul de transport SC Flamingo Travelling SRL și SC Construcţii şi Servicii SRL, cu sediul 

în loc. Sebeş, str. Industriilor, nr. 6, Județul Alba, având ca obiect asigurarea transportului 

angajaților SC Construcţii şi Servicii SRL pe ruta Aiud-Sebeş și retur, conform graficului de 

circulație propus avizat de către beneficiarul transportului și în concordanță cu programul de 

lucru al acestuia. Graficul de circulație propus prevede efectuarea unei curse zilnic dus/întors, de 

luni până sâmbătă inclusiv. 

Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier SC 

Flamingo Travelling SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Aiud- Sebeş a fost 

analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că sunt 

îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate speciale pe acest traseu.  

Prin adresa nr. 1011/19 mai 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate 

speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier SC Flamingo 

Travelling. 

Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport-autoritate de autorizare in domeniul 

serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către 

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice-

A.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada 20 

iunie 2017-19 iunie 2018, după prezentarea de către operatorul de transport rutier solicitant a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către 

Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.   

 

 

CONSILIER 

Adam-Gheorghe LĂNCRĂNJAN 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREȘEDINTE 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul                  

Ocna Mureş– Sebeş, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling  SRL 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă extraordinară în luna iunie 2017; 

Luând în dezbatere:  

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea atribuirii unei 

licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul  Ocna Mureş - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Flamingo 

Travelling SRL; 

- raportul de specialitate nr. 9316 din 22 mai 2017 al Compartimentului Autoritatea 

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

- cererea operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL privind eliberarea 

unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate speciale  pe traseul Ocna Mureş - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 9179/18 mai 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1011/19 mai 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Flamingo Travelling 

SRL în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Ocna Mureş - Sebeş;  

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; 

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 20 iunie 2017-19 

iunie 2018, pe traseul Ocna Mureş - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Flamingo 

Travelling SRL, cod de înregistrare fiscală RO3704507, cu sediul în municipiul Alba Iulia,      

b-dul Victoriei, nr. 47, bl. CF5, ap. 64, 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 Flamingo 

Travelling 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 Flamingo Travelling SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și 

Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.  

 

                     AVIZAT 

      VICEPREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

        Dumitru FULEA                            Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 177 

Alba Iulia, 22  mai 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE    

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Ocna Mureş – Sebeş, 

operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling  SRL 

 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de 

transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă 

atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz. 

 De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în 

cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de 

autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local 

sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu 

beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu 

mai mare de 3 ani. 

 Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de 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 precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de 

persoane prin curse regulate speciale în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 25/2017. 

La data de 18 mai 2017, operatorul de transport rutier SC Travelling  SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO3704507, cu sediul în municipiul Alba Iulia, b-dul Victoriei, nr. 47, bl. CF 

5, ap. 64, Judeţul Alba, a depus la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută 

de art. 31 din actele normative anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Ocna Mureş - Sebeş, cu valabilitate în perioada 20 iunie 2017-19 iunie 2018.        

            Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de 

Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public 

local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu. 

 Prin adresa nr. 1011/19 mai 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

solicitarea operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL privind eliberarea unei 

licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Ocna Mureş - Sebeş, în baza contractului de  transport nr. 107/16 mai 2017, încheiat cu  

SC Construcţii şi Servicii SRL, cu sediul în loc. Sebeş, str. Industriilor, nr. 6, Județul Alba. 

Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu 

operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul 

transportului, cu valabilitate  în perioada mai sus menționată. 

      Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera 

licența de traseu  și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către  operatorul de transport 

rutier SC Flamingo Travelling SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în 

conformitate cu prevederile art. 35 alin. 3 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

           Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 177 din  

22 mai 2017. 

 

VICEPREȘEDINTE 

Dumitru FULEA 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 9316/22.05.2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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 Ocna Mureş – Sebeş,  

operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling  SRL 

  

 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă 

atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz. 

 Potrivit art. 38  alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de 

transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută 

transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei 

de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani. 

     Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 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, transportul public 

județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în 

baza licenței de traseu  eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază 

administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R. 

     În vederea obținerii unei licenței de traseu  pentru un serviciu de transport public județean 

de persoane  prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al actului 

normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport 

public județean de persoane prin curse regulate speciale în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune  la 

autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde: 

a) cererea; 

b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;  

c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor 

prezentate în listă; 

d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de 

începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de 

beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde 

sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb; 

e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din 

care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de 

intrare/ieșire din schimb; 

f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar. 

În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau 

serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori 

judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite 

condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris 

refuzul motivat, după caz. 

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu 

numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de 

compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei 



publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea 

persoanelor transportate. 

Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a 

contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3 

ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 

9179/18.05.2017, operatorul de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL, cod de înregistrare 

fiscală RO3704507, cu sediul în loc. Alba Iulia, b-dul Victoriei, nr. 47, bl. CF5, ap. 64, Județul 

Alba, solicită eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Ocna Mureş-Sebeş, cu valabilitate în 

perioada 20 iunie 2017-19 iunie 2018. 

Solicitarea are la bază contractul de transport nr. 107/16 mai 2017, încheiat între 

operatorul de transport SC Flamingo Travelling SRL și SC Construcţii şi Servicii SRL, cu sediul 

în loc. Sebeş, str. Industriilor, nr. 6, Județul Alba, având ca obiect asigurarea transportului 

angajaților SC Construcţii şi Servicii SRL pe ruta Ocna Mureş-Sebeş și retur, conform graficului 

de circulație propus avizat de către beneficiarul transportului și în concordanță cu programul de 

lucru al acestuia. Graficul de circulație propus prevede efectuarea unei curse zilnic dus/întors, de 

luni până sâmbătă inclusiv. 

Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier SC 

Flamingo Travelling SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Ocna Mureş- Sebeş 

a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că 

sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.  

Prin adresa nr. 1011/19 mai 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate 

speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier SC Flamingo 

Travelling. 

Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport-autoritate de autorizare in domeniul 

serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către 

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice-

A.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada 20 

iunie 2017-19 iunie 2018, după prezentarea de către operatorul de transport rutier solicitant a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către 

Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.   

 

 

CONSILIER 

Adam-Gheorghe LĂNCRĂNJAN 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREȘEDINTE 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul                  

Cugir– Sebeş, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling  SRL 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă extraordinară în luna iunie 2017; 

Luând în dezbatere:  

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea atribuirii unei 

licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Cugir - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Flamingo 

Travelling SRL; 

- raportul de specialitate nr. 9317 din 22 mai 2017 al Compartimentului Autoritatea 

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

- cererea operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL privind eliberarea 

unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate speciale  pe traseul Cugir - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 9178/18 mai 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1011/19 mai 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Flamingo Travelling 

SRL în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir - Sebeş;  

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; 

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 20 iunie 2017-19 

iunie 2018, pe traseul Cugir - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling 

SRL, cod de înregistrare fiscală RO3704507, cu sediul în municipiul Alba Iulia, b-dul Victoriei, 

nr. 47, bl. CF5, ap. 64, 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 Flamingo 

Travelling 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 Flamingo Travelling SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și 

Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.  

 

                     AVIZAT 

      VICEPREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

        Dumitru FULEA                            Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 178 

Alba Iulia, 22  mai 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE    

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Cugir – Sebeş, 

operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling  SRL 

 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de 

transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă 

atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz. 

 De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în 

cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de 

autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local 

sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu 

beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu 

mai mare de 3 ani. 

 Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de 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 precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de 

persoane prin curse regulate speciale în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 25/2017. 

La data de 18 mai 2017, operatorul de transport rutier SC Travelling  SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO3704507, cu sediul în municipiul Alba Iulia, b-dul Victoriei, nr. 47, bl. CF 

5, ap. 64, Judeţul Alba, a depus la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută 

de art. 31 din actele normative anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Cugir - Sebeş, cu valabilitate în perioada 20 iunie 2017-19 iunie 2018.        

            Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de 

Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public 

local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu. 

 Prin adresa nr. 1011/19 mai 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

solicitarea operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL privind eliberarea unei 

licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Cugir - Sebeş, în baza contractului de  transport nr. 102/16 mai 2017, încheiat cu  SC 

Construcţii şi Servicii SRL, cu sediul în loc. Sebeş, str. Industriilor, nr. 6, Județul Alba. 

Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu 

operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul 

transportului, cu valabilitate  în perioada mai sus menționată. 

      Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera 

licența de traseu  și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către  operatorul de transport 

rutier SC Flamingo Travelling SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în 

conformitate cu prevederile art. 35 alin. 3 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

           Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 178 din  

22 mai 2017. 

 

VICEPREȘEDINTE 

Dumitru FULEA 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 9317/22.05.2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Cugir – Sebeş,  

operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling  SRL 

  

 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă 

atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz. 

 Potrivit art. 38  alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de 

transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută 

transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei 

de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani. 

     Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 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, transportul public 

județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în 

baza licenței de traseu  eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază 

administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R. 

     În vederea obținerii unei licenței de traseu  pentru un serviciu de transport public județean 

de persoane  prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al actului 

normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport 

public județean de persoane prin curse regulate speciale în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune  la 

autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde: 

a) cererea; 

b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;  

c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor 

prezentate în listă; 

d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de 

începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de 

beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde 

sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb; 

e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din 

care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de 

intrare/ieșire din schimb; 

f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar. 

În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau 

serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori 

judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite 

condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris 

refuzul motivat, după caz. 

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu 

numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de 

compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei 



publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea 

persoanelor transportate. 

Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a 

contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3 

ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 

9178/18.05.2017, operatorul de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL, cod de înregistrare 

fiscală RO3704507, cu sediul în loc. Alba Iulia, b-dul Victoriei, nr. 47, bl. CF5, ap. 64, Județul 

Alba, solicită eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir-Sebeş, cu valabilitate în 

perioada 20 iunie 2017-19 iunie 2018. 

Solicitarea are la bază contractul de transport nr. 102/16 mai 2017, încheiat între 

operatorul de transport SC Flamingo Travelling SRL și SC Construcţii şi Servicii SRL, cu sediul 

în loc. Sebeş, str. Industriilor, nr. 6, Județul Alba, având ca obiect asigurarea transportului 

angajaților SC Construcţii şi Servicii SRL pe ruta Cugir-Sebeş și retur, conform graficului de 

circulație propus avizat de către beneficiarul transportului și în concordanță cu programul de 

lucru al acestuia. Graficul de circulație propus prevede efectuarea unei curse zilnic dus/întors, de 

luni până sâmbătă inclusiv, în săptămânile pare. 

Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier SC 

Flamingo Travelling SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir- Sebeş a fost 

analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că sunt 

îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate speciale pe acest traseu.  

Prin adresa nr. 1011/19 mai 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate 

speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier SC Flamingo 

Travelling. 

Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport-autoritate de autorizare in domeniul 

serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către 

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice-

A.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada 20 

iunie 2017-19 iunie 2018, după prezentarea de către operatorul de transport rutier solicitant a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către 

Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.   

 

 

CONSILIER 

Adam-Gheorghe LĂNCRĂNJAN 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREȘEDINTE 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul                  

Alba Iulia – Sebeş, operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling  SRL 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă extraordinară în luna iunie 2017; 

Luând în dezbatere:  

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea atribuirii unei 

licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Flamingo 

Travelling SRL; 

- raportul de specialitate nr. 9314 din 22 mai 2017 al Compartimentului Autoritatea 

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

- cererea operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL privind eliberarea 

unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate speciale  pe traseul Alba Iulia - Sebeş, înregistrată la registratura Consiliului 

Județean Alba cu nr. 9177/18 mai 2017;  

Luând în considerare: 

            - avizul favorabil  nr. 1011/19 mai 2017,  comunicat de Agenţia Teritorială A.R.R. Alba; 

- documentația depusă de către operatorul de transport rutier SC Flamingo Travelling 

SRL în vederea eliberării unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia - Sebeş;  

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; 

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 20 iunie 2017-19 

iunie 2018, pe traseul Alba Iulia - Sebeş, operatorului de transport rutier SC Flamingo 

Travelling SRL, cod de înregistrare fiscală RO3704507, cu sediul în municipiul Alba Iulia,        

b-dul Victoriei, nr. 47, bl. CF5, ap. 64, 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 Flamingo 

Travelling 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 Flamingo Travelling SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și 

Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba.  

 

                     AVIZAT 

      VICEPREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

        Dumitru FULEA                            Vasile BUMBU        

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 179 

Alba Iulia, 22  mai 2017 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE    

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Alba Iulia – Sebeş, 

operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling  SRL 

 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de 

transport public local, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă 

atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz. 

 De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 7 din același act normativ, în 

cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de 

autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local 

sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu 

beneficiarii de transport. Durata licenţei de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu 

mai mare de 3 ani. 

 Procedura de eliberare a licenţei de traseu este prevăzută de 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 precum și de art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport public județean de 

persoane prin curse regulate speciale în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Alba nr. 25/2017. 

La data de 18 mai 2017, operatorul de transport rutier SC Travelling  SRL, cod de 

înregistrare fiscală RO3704507, cu sediul în municipiul Alba Iulia, b-dul Victoriei, nr. 47, bl. CF 

5, ap. 64, Judeţul Alba, a depus la registratura Consiliului Județean Alba documentația prevăzută 

de art. 31 din actele normative anterior menționate în vederea eliberării unei licenţe de traseu 

pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Alba Iulia - Sebeş, cu valabilitate în perioada 20 iunie 2017-19 iunie 2018.        

            Documentația a fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de 

Transport, care constituie autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public 

local şi care a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu. 

 Prin adresa nr. 1011/19 mai 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

solicitarea operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL privind eliberarea unei 

licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale, pe 

traseul Alba Iulia - Sebeş, în baza contractului de  transport nr. 101/16 mai 2017, încheiat cu  SC 

Construcţii şi Servicii SRL, cu sediul în loc. Sebeş, str. Industriilor, nr. 6, Județul Alba. 

Prin urmare, propun Consiliului Județean Alba aprobarea atribuirii licenței de traseu 

operatorului de transport rutier solicitant, în baza contractului încheiat cu beneficiarul 

transportului, cu valabilitate  în perioada mai sus menționată. 

      Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport - autoritate de autorizare, va elibera 

licența de traseu  și caietul de sarcini aferent, după prezentarea de către  operatorul de transport 

rutier SC Flamingo Travelling SRL a documentului de plată a tarifului de eliberare, în 

conformitate cu prevederile art. 35 alin. 3 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

           Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 179 din  

22 mai 2017. 

 

VICEPREȘEDINTE 

Dumitru FULEA 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale, pe traseul Alba Iulia – Sebeş,  

operatorului de transport rutier SC Flamingo Travelling  SRL 

  

 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. p din Legea serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene aprobă 

atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz. 

 Potrivit art. 38  alin. 7 din aceeași lege, în cazul serviciului de transport public local de 

persoane prin curse regulate speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de 

transport rutier, la cerere, licenţa pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută 

transportul, în conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei 

de traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani. 

     Conform dispozițiilor art. 31 alin. 2 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, transportul public 

județean de persoane prin curse speciale se efectuează de către operatorii de transport rutier în 

baza licenței de traseu  eliberate de autoritățile publice de la nivel județean în a căror rază 

administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorității Rutiere Române-A.R.R. 

     În vederea obținerii unei licenței de traseu  pentru un serviciu de transport public județean 

de persoane  prin curse regulate speciale, potrivit procedurii prevăzute la art. 31-39 al actului 

normativ anterior menționat, precum și la art. 13-23 din Regulamentul serviciului de transport 

public județean de persoane prin curse regulate speciale în Județul Alba, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Alba nr. 25/2017, operatorul de transport rutier solicitant va depune  la 

autoritățile administrației publice de la nivel județean un dosar care va cuprinde: 

a) cererea; 

b) lista vehiculelor cu care se efectuează traseul și capacitatea de transport a acestora;  

c) copiile conforme ale licenței de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor 

prezentate în listă; 

d) graficul de circulație propus, care trebuie să fie în concordanță cu programul de 

începere/ încheiere a activităților, respectiv cu programul de intrare/ieșie din schimb, vizat de 

beneficiarul transportului sau cel care a solicitat transportul; graficul de circulație va cuprinde 

sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităților/ intrarea în schimb; 

e) contractul/contractele încheiat/ încheiate cu beneficiarul/beneficiarii transportului, din 

care să rezulte programul de începere/încheiere a activităților, respectiv programul de 

intrare/ieșire din schimb; 

f) tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar. 

În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului, compartimentele sau 

serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori 

judeţene, după caz, analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite 

condiţiile pentru efectuarea transportului public local sau judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris 

refuzul motivat, după caz. 

Licenţa de traseu se eliberează operatorului de transport rutier într-un număr egal cu 

numărul de vehicule necesare efectuării traseului, după prezentarea avizelor eliberate de 

compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei 



publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea 

persoanelor transportate. 

Licenţa de traseu se eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a 

contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3 

ani, după prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Prin cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba sub nr. 

9177/18.05.2017, operatorul de transport rutier SC Flamingo Travelling SRL, cod de înregistrare 

fiscală RO3704507, cu sediul în loc. Alba Iulia, b-dul Victoriei, nr. 47, bl. CF5, ap. 64, Județul 

Alba, solicită eliberarea unei licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia-Sebeş, cu valabilitate în 

perioada 20 iunie 2017-19 iunie 2018. 

Solicitarea are la bază contractul de transport nr. 101/16 mai 2017, încheiat între 

operatorul de transport SC Flamingo Travelling SRL și SC Construcţii şi Servicii SRL, cu sediul 

în loc. Sebeş, str. Industriilor, nr. 6, Județul Alba, având ca obiect asigurarea transportului 

angajaților SC Construcţii şi Servicii SRL pe ruta Alba Iulia-Sebeş și retur, conform graficului 

de circulație propus avizat de către beneficiarul transportului și în concordanță cu programul de 

lucru al acestuia. Graficul de circulație propus prevede efectuarea unei curse zilnic dus/întors, de 

luni până sâmbătă inclusiv. 

Documentaţia care însoțește cererea, depusă de către operatorul de transport rutier SC 

Flamingo Travelling SRL în vederea eliberării licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Alba Iulia- Sebeş a 

fost analizată de către Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport, care a constatat că 

sunt îndeplinite condiţiile legale pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale pe acest traseu.  

Prin adresa nr. 1011/19 mai 2017, Agenţia Teritorială A.R.R. Alba a avizat favorabil 

eliberarea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate 

speciale pe traseul mai sus menționat de către operatorul de transport rutier SC Flamingo 

Travelling. 

Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport-autoritate de autorizare in domeniul 

serviciilor de transport public local, potrivit Autorizației nr. 0099 din 01.04.2008, emisă de către 

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice-

A.N.R.S.C, va elibera licența de traseu și caietul de sarcini aferent, cu valabilitate în perioada 20 

iunie 2017-19 iunie 2018, după prezentarea de către operatorul de transport rutier solicitant a 

documentului de plată a tarifului de eliberare. 

Anterior eliberării licenței de traseu este necesară aprobarea atribuirii acesteia de către 

Consiliul Județean Alba, în conformitate cu atribuțiile conferite de Legea serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.   

 

 

CONSILIER 

Adam-Gheorghe LĂNCRĂNJAN 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la modificarea valorii de inventar a drumului județean „DJ705: limita Județul 

Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74)”, ca urmare a realizării 

unor lucrări de investiții de consolidare terasamente şi asigurarea stabilităţii versanţilor, 

de la km 43+228-km 43+263 şi de la km 44+428-km 44+463, Județul Alba 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă extraordinară în luna iunie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea valorii de 

inventar a drumului județean „DJ705: limita Județul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu 

Mare - Zlatna (DN74)”, ca urmare a realizării unor lucrări de investiții de consolidare 

terasamente şi asigurarea stabilităţii versanţilor, de la km 43+228- km 43+263 şi de la km 

44+428- km 44+463, Județul Alba; 

- raportul de specialitate nr. 9492/23 mai 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

- nota contabilă – Cheltuieli totale aferente obiectivului de investiții «Consolidare 

terasamante şi asigurarea stabilităţii versanţilor pe drumul judeţean „DJ705: limita Județul 

Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74)”, de la km 43+228- km 43+263 

şi de la km 44+428- km 44+463, Județul Alba»; 

- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 7742/26 aprilie 2017 privind 

lucrarea «Consolidare terasamante şi asigurarea stabilităţii versanţilor pe drumul judeţean 

„DJ705: limita Județul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74)”» 

executată în cadrul conttractului de lucrări nr. 7335/26 aprilie 2016, încheiat între Judeţul Alba 

prin Consiliul Judeţean Alba şi Wasphalt LTD Londra - Sucursala Cluj Napoca. 

Ţinând cont de prevederile: 

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

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 3 alin. 3 și art. 18 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimonial 

instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;  

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare; 

- Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrative-teritoriale aprobate prin H.G. 

nr. 1031/1999; 

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 prezenta 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea valorii de inventar a drumului județean „DJ705: limita 

Județul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74)”, cuprins la poziția 



cu nr. crt. 68 în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba, de la 

valoarea de 7018985,04 lei la valoarea de 8978822,21 lei, ca urmare a recepționării obiectivului 

de investiții «Consolidare terasamante şi asigurarea stabilităţii versanţilor pe drumul judeţean 

„DJ705: limita Județul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74)” de la km 

43+228- km 43+263 şi de la km 44+428- km 44+463, jud. Alba ». 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului şi 

Direcţia dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba; Președintelui Consiliului Județean Alba; Direcției juridică 

și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcţiei de dezvoltare şi bugete din 

cadrul aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

            AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 180 

Alba Iulia, 23 mai 2017 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar a drumului județean 

„DJ705: limita Județul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74)”, ca 

urmare a realizării unor lucrări de investiții de consolidare terasamente şi asigurarea 

stabilităţii versanţilor, de la km 43+228-km 43+263 şi de la km 44+428-km 44+463, Județul 

Alba 

 

 

 

Pe parcursul anilor 2016 și 2017, Consiliul Județean Alba a efectuat lucrări de investiții la 

obiectivul «Consolidare terasamante şi asigurarea stabilităţii versanţilor pe drumul judeţean 

„DJ705: limita Județul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74)”, de la 

km 43+228- km 43+263 şi de la km 44+428- km 44+463, Județul Alba», valoarea totală a 

lucrărilor recepționate, incluzând lucrări de consolidare, expertiză tehincă+DALI, PT+DE, 

DATC+verificare PT, avize, asistenţă tehnică proiectant, dirigenţie şantier şi comisioane 

Inspectoratului de Stat în Construcții, ridicându-se  la suma de 1959837,17 lei. 

Lucrarea menționată este amplasată pe drumul judeţean: „DJ705: limita Județul 

Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74)”. Acest drum județean este 

cuprins în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba la poziția cu nr. 

crt. 68, cu o valoare de inventar reevaluată de 7018985,04 lei. 

Ţinând seama de cele menţionate, propun aprobarea modificării valorii de inventar a 

drumului județean „DJ705: limita Județul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - 

Zlatna (DN74)”, cuprins la poziția cu nr. crt. 68 în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 

public al Județului Alba, de la valoarea de 7018985,04 lei la valoarea de 8978822,21 lei, ca 

urmare a recepționării  unor lucrări de consolidare terasamente şi asigurarea stabilităţii 

versanţilor.  

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 180 din 23 mai 2017. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 9492/23.05.2017 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea valorii de inventar a drumului județean 

„DJ705: limita Județul Hunedoara - Almaşu de Mijloc - Almaşu Mare - Zlatna (DN74)”, ca 

urmare a realizării unor lucrări de investiții de consolidare terasamente şi asigurarea 

stabilităţii versanţilor, de la km 43+228-km 43+263 şi de la km 44+428-km 44+463, Județul 

Alba 

 

 

Drumul judeţean “DJ705: lim. Jud. HD- Almaşu de Mijloc- Almaşu Mare-Zlatna 

(DN74)” este cuprins la poziția cu nr. crt. 68 în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 

public al județului Alba, cu o valoare de 7.018.985,04 lei, inventar atestat prin Hotărârea 

Guvernului României nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Alba, 

precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Alba, modificată și completată de 

Hotărârea Guvernului României nr. 831/01.10.2014. 

Prin Procesul verbal nr. 7742/26.04.2017, s-au recepţionat lucrările la obiectivul de 

investiţii “Consolidare terasamante şi asigurarea stabilităţii versanţilor pe drumul judeţean 

DJ705: lim. Jud. HD-Almaşu de Mijloc-Almaşu Mare-Zlatna (DN74), de la km 43+228- km 

43+263 şi de la km 44+428- km 44+463, jud. Alba”, executate în cadrul contractului de lcurări 

nr. 7335/26.04.2016, încheiat între județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Wasphalt LTD 

Londra - Sucursala Cluj Napoca, valoarea totală a lucrărilor de consolidare terasamente si 

asigurare stabilitate versanţi, ridicându-se  la suma de 1.815.459,38 lei.  

Conform notei contabile a Compartimentului contabilitate-financiar, cheltuielile totale 

aferente obiectivului de investiții “Consolidare terasamante şi asigurarea stabilităţii versanţilor 

pe drumul judeţean DJ705: lim. Jud. HD-Almaşu de Mijloc-Almaşu Mare-Zlatna (DN74), de la 

km 43+228- km 43+263 şi de la km 44+428- km 44+463, jud. Alba”, sunt în sumă de 

1.959.837,17 lei și se compun din: 

 expertiză tehnică + DALI:  52.080,00 lei, 

 P.T.+D.E.: 52.080,00 lei, 

 servicii proiectare D.A.T.C.+ verificare P.T.:  10.701,20 lei, 

 avize mediu, aviz tehnic, aviz amplasament, tarif notificare începere eexecuţie în 

valoare totală de 972,00 lei, 

 lucrări consolidare: 1.81.5459,38 lei, 

 asistenţă tehnică proiectant: 3.415,30 lei, 

 dirigenţie şantier: 16.052,00 lei, 

 comisioane plătite Inspectoratului de Stat în Construcții 0,1% + 0.5%: 9.077,29 

lei. 

În acest sens, se propune aprobarea modificării valorii de inventar a drumului județean               

“DJ705: lim. Jud. HD- Almaşu de Mijloc- Almaşu Mare-Zlatna (DN74)”, de la valoarea de 

7.018.985,04 lei la valoarea de 8.978.822,21 lei, ca urmare a recepționării obiectivului de 

investiții mai sus menţionat. 

   Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate precum şi a 

dispoziţiilor art. 91–(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii 

privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite actualizarea valorii de inventar a bunului 

imobil  “DJ705: lim. Jud. HD- Almaşu de Mijloc- Almaşu Mare-Zlatna (DN74)” cuprins la 

poziţia cu nr. crt. 68  în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Alba, ca 

urmare a recepţionării la terminarea lucrărilor de investiţii, potrivit legii. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Ioan BODEA 

 

Întocmit: Andreea Maria BABIN 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE  

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la cuprinderea spațiilor aferente etajului I al clădirii situate în orașul Ocna 

Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, județul Alba, în Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al Județului Alba, în vederea amenajării unui centru multifuncțional de 

sănătate 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă extraordinară în luna iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la cuprindrea spaţiilor aferente 

etajului I al clădirii  situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, județul Alba, în 

Inventarul domeniului public al Județului Alba, în vederea amenajării unui centru 

multifuncțional de sănătate; 

- raportul de specialitate nr. 9537/23 mai 2017 al Direcţiei gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luînd în considerare prevederile și conținutul: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 133/27 august 2015 privind declararea 

apartenenţei spaţiilor aferente etajului I al clădirii situate în oraşul Ocna Mureş, str. Axente 

Sever, nr. 43A la domeniul public al judeţului Alba şi constituirea dreptului de administrare în 

favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în vederea amenajării unui centru 

multifuncţional de sănătate; 

- Cărții funciare nr. 76437-C1-U4 - UAT Ocna Mureş - privind înscriere drept de 

proprietate în cotă 1/1, asupra Judeţului Alba. 

Având în vedere prevederile: 

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

republicată cu modificarile şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba, 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 prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se introduce o nouă poziție în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al Județului Alba, respectiv poziţia cu nr. crt. 217, conform anexei - parte integrantă a 

prezentei hotărâri; 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin Direcţia gestionarea patrimoniului din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcţiei juridică 

şi relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

                         AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

   

Înregistrat cu nr. 181 

Alba Iulia,  23 mai 2017 



Anexa la Proiectul de Hotărâre a  

Consiliului Județean Alba nr. 181/23 mai 2017   

 

 

 

Datele de identificare  

ale bunului imobil care se cuprinde la poziția cu nr. Crt. 217 în 

 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba 

 

 

 

Secţiunea  I 

Bunuri imobile 

Nr. 

crt. 

Codul  

de  

clasificare 

Denumirea  

bunului 

Elementele de identificare Anul 

dobândirii 

sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă 

Valoarea de 

inventar 

-lei - 

Situaţia 

juridică actuală 

Denumire act 

proprietate sau 

alte acte 

doveditoare 

0 1 2 3 4 5 6 

217 1.6.2. Imobilul Spitalul 

Orășenesc Ocna Mureș 

et. 1 - Centru 

multifuncţional de 

sănătate  

Imobil situat administrativ în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 

43A, et. 1, ap. 4, județul Alba compus din: 

- Apartament cu altă destinaţie decît locuinţă, cu nr. topo. 

2092/1/1/IV, compus din 29 de încăperi şi un balcon, înscris în CF nr. 

76437-C1-U4, nr. cad. 76437-C1-U4, avînd suprafaţa utilă de 593 mp., 

suprafaţă totală de 600 mp. şi terenul aferent de 188 mp., cote părţi 

comune 22/135, respectiv cote teren 27/135; 

      - Cota actuală de proprietate este de 1/1 în favoarea Județului Alba; 

      -  Părţi comune: acoperiş, alte spaţii comune, casa ascensorului, 

casa scării, holuri, scara de acces, scări exterioare. 

2015 761.347,69 Domeniul public 

al judeţului 

Alba, potrivit 

Hotărârilor 

Consiliului 

Judeţean Alba     

nr. 133/2015 şi 

nr.   /2017. 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la cuprinderea spațiilor aferente etajului I al clădirii 

situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, județul Alba, în Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba, în vederea amenajării unui 

centru multifuncțional de sănătate 

 

 

 

Imobilul „Spitalul Orășenesc Ocna Mureș”, situat în orașul Ocna Mureș, Str. Axente 

Sever, nr. 43A, județul Alba, a fost cuprins la poziția cu nr. crt. 447 în Inventarul bunurilor care 

aparțin domeniului public al orașului Ocna Mureș, inventar atestat prin H.G. 974/2002. 

 Prin Hotărârea Consiliului Local Ocna Mureș nr. 154/30 iulie 2015, s-a aprobat 

apartamentarea imobilului și trecerea din domeniul public al orașului Ocna Mureș și din 

administrarea Consiliului Local al orașului Ocna Mureș, în domeniul public al județului Alba și 

în administrarea Consiliului Județean Alba a spațiilor de la etajul I al clădirii în care a funcționat 

Spitalul Orășenesc Ocna Mureș. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 133/27 august 2015, s-a declarat 

apartenența la domeniul public al Județului Alba a spațiilor aferente etajului I al clădirii situate în 

orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, județul Alba și constituirea  dreptului de 

administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea amenajării unui 

centru multifuncțional de sănătate. Apartenența la domeniul public al Județului Alba a unui bun 

imobil presupune înregistrarea acestuia în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

județului Alba. 

 Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 181 din 23 mai 2017.  

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

DIRECŢIA GESTIONAREA PATRIMONIULUI 

Nr. 9537/23.05.2017 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind cuprinderea spațiilor aferente etajului I  

al clădirii situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, județul Alba, în 

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Județului Alba, în vederea amenajării 

unui centru multifuncțional de sănătate 

 

Prin H.G. 610/2013 s-a aprobat desființarea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș, unitate 

sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, pentru care managementul asistenței 

medicale a fost preluat de către Consiliul Local Ocna Mureș, județul Alba. La ora actuală, la 

parterul clădirii este amenajat un centru de permanență, iar la etajele III și IV funcționează o 

unitate medico-socială. La etajul I, a funcționat până la închidere, secția A.T.I. și de chirurgie. 

Primăria orașului Ocna Mureș a intenționat înființarea unui centru multifuncțional de sănătate, la 

etajul I al clădirii, organizat în regim de spitalizare de zi, cu 20 de paturi și 3 cabinete de 

specialitate respectiv medicină internă, pediatrie și obstetrică-ginecologie (conform temei de 

proiectare). Decizia de înființare a centrului multifuncțional a fost aprobată prin Hotărârile 

Consiliului Local nr. 56/2013 și nr. 215/2013. 

 Ținând cont de faptul că centrul multifuncțional de sănătate este inclus în structura 

funcțională a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, Consiliul Județean Alba a încuviințat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 12/29 ianuarie 2015, cererea adresată Consiliului 

Local al orașului Ocna Mureș, pentru transmiterea spațiilor aferente etajului I al clădirii situate în 

orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, județul Alba, din domeniul public al orașului 

Ocna Mureș și din administrarea Consiliului Local al orașului Ocna Mureș, în domeniul public al 

Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, în vederea amenajării centrului 

multifuncțional de sănătate, urmând a se constitui dreptul de administrare în favoarea Spitalului 

Județean de Urgență Alba Iulia. Prin Hotărârea Consiliului județean Alba nr. 133/27 august 

2015, a fost declarată apartenența la domeniul public al Județului Alba a spațiilor aferente 

etajului I al clădirii situate în orașul Ocna Mureș, str. Axente Sever, nr. 43A, județul Alba și 

constituirea  dreptului de administrare în favoarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, în 

vederea amenajării unui centru multifuncțional de sănătate. 

 Imobilul în cauză se identifică prin CF nr. 76437-C1-U4 - UAT Ocna Mureş - cu 

înscrierea dreptului de proprietate în cotă 1/1, asupra Judeţului Alba. 

Cuprinderea spațiilor aferente etajului I al clădirii situate în orașul Ocna Mureș, str. 

Axente Sever, nr. 43A, județul Alba, în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 

Județului Alba presupune crearea unei noi poziții în inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al județului Alba, inventar atestat prin H.G. nr. 974/2002 privind atestarea domeniului 

public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba. 

Proiectul de hotărâre iniţiat în considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a 

dispoziţiilor art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean 

îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului, va permite cuprinderea la 

poziţia cu nr. crt. 217 a spațiilor aferente etajului I al clădirii situate în orașul Ocna Mureș, str. 

Axente Sever, nr.43A, identificate prin CF nr. 76437-C1-U4, în Inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului public al Județului Alba. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ioan BODEA 

 

 

 

 

 

Întocmit, Ghilea Florin 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la stabilirea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate care vor fi utilizate de către operatorul de transport rutier         

SC Gicu Trans SRL 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă extraordinară în luna iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea tarifelor de călătorie 

pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate care vor fi utilizate de 

către operatorul de transport rutier SC Gicu Trans SRL; 

- raportul de specialitate nr. 9630 din 25 mai 2017 al Compartimentului Autoritatea 

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

Având în vedere: 

- Cererea nr. 859/24 mai 2017 a operatorului de transport rutier SC Gicu Trans SRL 

privind stabilirea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.  9655/25 mai 2017; 

 - Documentaţia depusă de către operatorul de transport rutier SC Gicu Trans SRL în 

vederea stabilirii tarifelor de călătorie  pentru serviciul de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate;  

       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. 131/2017 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; 

 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, art. 17 alin. 1 lit. m şi art. 43 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de 

transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 

  - art. 61 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; 

- Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de 

transport public local de persoane, aprobate prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/2007; 

     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 stabilesc tarifele de călătorie pentru serviciul de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate care vor fi utilizate de către operatorul de transport rutier SC Gicu 

Trans SRL, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 



Art. 2. Operatorul de transport rutier SC Gicu Trans SRL va asigura afişarea la bordul 

autovehiculelor cu care se efectuează serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, a tarifelor de călătorie pe bază de bilete, pe zone kilometrice. 

  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 Gicu Trans SRL, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului 

Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Alba.  

 

 

 

 

                                                     AVIZAT 

     VICEPREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

       Dumitru FULEA                                    Vasile BUMBU        

                                                                                                 

                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 182 

Alba Iulia, 25 mai 2017 



                       

Anexa  la Proiectul de hotărâre                                                                                                                                                  

a  Consiliului Județean Alba nr. 182 /25 mai 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC Gicu Trans 

 

Tarife de călătorie   

 (inclusiv T.V.A. 19 %) 

 

Distanța  

(km) 

Valoare 

 bilet 

(lei) 

 

Distanță  

(km) 

 

Valoare  

abonament 

(lei) 

1-3 2,00 1-3 

 

70,00 

4-13 5,00 

 

4-13 150,00 

14-17 7,00 

 

14-17 170,00 

18-25 8,00 

 

18-25 190,00 

26-32 9,00 

 

26-32 200,00 

 

 

 

 

                            AVIZAT 

     VICEPREŞEDINTE,                        SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

       Dumitru FULEA                                     Vasile BUMBU        
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea tarifelor de călătorie pentru serviciul de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate care vor fi utilizate de către 

operatorul de transport rutier SC Gicu Trans SRL  

 

 

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 din Legea serviciilor de transport public 

local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile județene sunt obligate să 

asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciilor de 

transport public desfășurat pe raza administrativ-teritorială a acestora. 

Una dintre atribuţiile conferite consiliilor judeţene de Legea serviciilor de transport 

public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, se referă la stabilirea, 

ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate Această atribuţie este reglementată de art. 17 alin. 1 lit. m din legea 

mai sus menționată.  

 Stabilirea tarifelor pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, se realizează prin hotărâre a consiliului judeţean, la cererea şi pe baza documentelor 

justificative prezentate de operatorii de transport rutier, conform procedurii prevăzută de 

Normele-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de 

transport public local de persoane, aprobate prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/2007. 

Începând cu data de 1 iunie 2017 serviciul de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate se efectuează pe baza unui nou program de transport judeţean, de către operatorii 

de transport rutier desemnaţi câştigătorii în cadrul şedinţelor de atribuire electronică a traseelor 

din acest program, cărora Agenţia Teritorială A.R.R. Alba le-a eliberat licenţe de traseu şi cu 

care Consiliul Judeţean Alba a încheiat contracte de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate.  

Operatorul de transport rutier SC Gicu Trans SRL, titular al licenţelor aferente traseelor 

judeţene cod 44: Blaj - Cergău Mare, cod 45: Blaj - Roşia de Secaş şi cod 46: Blaj – Cenade, 

solicită stabilirea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate, pe baza cererii şi a documentaţiei depuse, în conformitate cu prevederile  

normelor-cadru mai sus menţionate, adaptate corespunzător în funcţie de condiţiile concrete şi 

specifice ale  operatorului de transport rutier solicitant şi ţinând cont de faptul că acesta nu 

beneficiază de subvenţii de la bugetul local al Consiliului Judeţean Alba. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 182 din  

25 mai  2017. 

 

 

VICEPREŞEDINTE 

Dumitru FULEA 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 9630/25.05.2017        

      

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea tarifelor de călătorie pentru serviciul de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate care vor fi utilizate de către 

operatorul de transport rutier SC Gicu Trans SRL 

 

 

 

          Potrivit prevederile art. 16 alin. 1 din Legea serviciilor de transport public local nr. 

92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene sunt obligate să asigure, 

să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor de transport 

public desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora. 

În conformitate cu art. 17 alin.1 lit. m din Legea serviciilor de transport public local nr. 

92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, una din atribuţiile ce revin consiliilor 

judeţene este  stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate. 

Procedura de stabilire a tarifelor de călătorie este prevăzută de Normele-cadru privind 

stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de 

persoane, aprobate prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/2007 şi de Contractul-cadru de delegare a 

gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru 

perioada 01.05.2013-30.06.2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

217/2012. 

Conform art. 20 din acelaşi ordin, stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru 

serviciul de transport public de persoane prin curse regulate se realizează la cererea operatorilor 

de transport, pe baza următoarelor documente: 

a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conţine, după caz: tarifele în 

vigoare, în cazul ajustării sau modificării, şi tarifele solicitate, inclusiv TVA; justificarea 

propunerii de stabilire, ajustare sau modificare se face pe baza unui memoriu tehnico-economic, 

care prezintă oportunitatea fundamentării tarifelor datorată creşterii principalelor elemente de 

cheltuieli; 

b) fişele de fundamentare pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor; 

c) alte date şi informaţii necesare fundamentării tarifelor propuse. 

Începând cu data de 1 iunie 2017, serviciul de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate se  efectuază de către operatorii de transport rutier cărora li s-au atribuit licenţe de 

traseu şi cu care au fost încheiate contracte de delegare a gestiunii serviciului, ca urmare a 

finalizării procedurii de atribuire a traseelor din noul program de transport judeţean, având în 

vedere Decizia nr. 628/24.03.2017 pronunţată de Curtea de Apel Cluj în Dosarul nr. 

10815/117/2013. 

Operatorul de transport rutier SC Gicu Trans SRL, titular al licenţelor de traseu LT 

01247025, LT 01247026 şi LT 01247027, aferente traseelor judeţene cod 44: Blaj - Cergău 

Mare, cod 45: Blaj - Roşia de Secaş şi cod 46: Blaj - Cenade, având calitatea de delegat în cadrul 

contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate nr. 8715/847/11.05.2017, solicită prin cererea  nr. 859/24 mai 2017, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 9655/25 mai 2017, stabilirea tarifelor de călătorie ce 

vor fi utilizate în cadrul  serviciului, pe traseele judeţene anterior menţionate. 

Cererea cuprinzând propunerile de tarife de călătorie (bilete şi abonamente), pe zone 

kilometrice, este însoţită de documentaţia prevăzută de Normele-cadru privind stabilirea, 

ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, 



aprobate prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilităţi Publice nr. 272/2007. 

Din analiza documentaţiei prezentate de către operatorul de transport rutier solicitant, 

rezultă că propunerile privind  stabilirea tarifelor pentru prestarea serviciului de  transport public 

de  persoane prin curse regulate se încadrează în prevederile Normelor-cadru  privind stabilirea, 

ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, 

aprobate prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilităţi Publice nr.272/2007, adaptate la condiţiile concrete şi specifice ale  

operatorului de transport rutier prestator al serviciului şi ţinând cont de faptul că acesta nu 

beneficiază de subvenţii de la bugetul local al Consiliului Judeţean Alba. 

De menţionat că tarifele de călătorie propuse prin cererea de stabilire sunt identice cu cele 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 129/2013, fiind utilizate de către 

operatorul de transport rutier SC Gicu Trans SRL, de la data de 1 august 2013 şi până în prezent. 

  Operatorul de transport rutier SC Gicu Trans SRL va asigura afişarea la bordul 

autovehiculelor cu care se efectuează serviciul, a tarifelor de călătorie pe bază de bilete, pe zone 

kilometrice, în conformitate cu prevederile art. 45 punctul 43 din Regulamentul serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 197/2012. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, este necesară aprobarea de către Consiliul 

Județean Alba a Proiectului de hotărâre privind stabilirea tarifelor de călătorie pentru serviciul de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate ce vor fi utilizate de către operatorul de 

transport rutier SC Gicu Trans SRL. 
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JUDEŢUL ALBA 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la actualizarea Programului 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, prin eliminarea  traseului cod 26: Alba Iulia - 

Galda de Jos – Cetea, pentru a fi inclus în programul de transport public local din cadrul 

Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă extraordinară în luna iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la actualizarea Programului 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, 

prin eliminarea  traseului cod 26: Alba Iulia - Galda de Jos - Cetea pentru a fi inclus în 

programul de transport public local din cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba 

Iulia - Transport Local; 

- raportul de specialitate  nr. 9631 din 25 mai 2017 al Compartimentului Autoritatea 

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

- Hotărârea Consiliului local al comunei Galda de Jos nr. 57/2012 privind scoaterea 

traseelor Alba Iulia - Galda de Jos - Cetea şi Alba Iulia - Oiejdea din programul de transport 

judeţean şi introducerea acestora în transportul local din cadrul Asociației Intercomunitare de 

Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local, începând cu data expirării licenţei de transport şi 

desfiinţarea traseului Alba Iulia - Teiuş - Cetea; 

- adresele nr. 300/27 noiembrie 2012 şi nr. 197/19 mai 2017 ale Asociaţiei 

Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local prin care se solicită eliminarea  

traseului cod 26: Alba Iulia - Galda de Jos - Cetea din programul de transport judeţean pentru a fi 

inclus în programul de transport public local din cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare 

Alba Iulia - Transport Local, înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

15445/27 noiembrie 2012  şi nr. 9282/19 mai 2017; 

- adresa nr. 942/18 mai 2017 a Societăţii de Transport Public Local SA Alba Iulia prin 

care se comunică acordul privind eliminarea  traseului cod 26: Alba Iulia - Galda de Jos - Cetea 

din programul de transport judeţean pentru a fi inclus în programul de transport public local din 

cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local şi cererea expresă 

de renunţare la licenţa aferentă acestui traseu; 

- adresa nr. 2185/11 mai 2017 a Primăriei comunei Galda de Jos prin care se solicită 

Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local, iniţierea unor demersuri de 

scoatere a traseului cod 26: Alba Iulia - Galda de Jos - Cetea din programul de transport judeţean 

pentru a fi inclus în programul de transport public local din cadrul Asociației Intercomunitare de 

Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local; 

       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. 131/2017 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; 

  



        

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. 5, art. 17 alin. 1 lit. c şi art. 18 alin. 1 lit. d din Legea nr. 

92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare; 

  - art. 4, lit. e, art. 17 lit. h, art. 27ˆ1 şi art. 29ˆ1 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; 

       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 actualizarea Programului 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, prin eliminarea  traseului cod 26: Alba Iulia - Galda de 

Jos - Cetea pentru a fi inclus în programul de transport public local din cadrul Asociației 

Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local. 

       Art. 2. 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. 3. 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, Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local, 

operatorului de transport rutier Societatea de Transport Public SA Alba Iulia, Direcţiei juridică şi 

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

specialitate al Consiliului Judeţean Alba.  

 

              AVIZAT 

          VICEPREŞEDINTE                                 SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA 

                      Dumitru FULEA                                                     Vasile BUMBU 

 

                                                                                                                

                                                                                        

                                                                                                            

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 183 

Alba Iulia,  25 mai 2017 



ROMÂNIA 

   JUDEŢUL ALBA 

   CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la actualizarea Programului 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, prin eliminarea  traseului cod 26: 

Alba Iulia - Galda de Jos - Cetea pentru a fi inclus în programul de transport public local din 

cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local 

 

 

 Una dintre atribuţiile conferite consiliilor judeţene de Legea serviciilor de transport public 

local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, se referă la actualizarea periodică 

traseelor și a programelor de transport în funcţiei de necesităţile de deplasare ale populaţiei. 

Această atribuţie este reglementată de art. 17 alin. 1 lit. c din legea mai sus menționată. 

 În conformitate cu art. 17 alin. 1 lit. h 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, programul de transport 

judeţean poate fi actualizat în perioada de valabilitate, prin eliminarea traseelor care urmează a fi 

incluse în programul public local din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare, dar numai 

cu acordul operatorului de transport rutier şi numai după aprobarea prin hotărâre a consiliului 

judeţean. 

 Potrivit prevederilor art. 27
1
  şi art. 29

1
 din aceleaşi norme, în cazul eliminării unor trasee 

cuprinse în programul de transport, care urmează a fi incluse în programul public local din cadrul 

asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare, renunţarea la licenţă se face numai la cererea expresă a 

operatorului de transport rutier, acesta având obligaţia de a presta activitatea de transport până la 

atribuirea respectivului traseu de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară.  

  Prin adresele nr. 300/27 noiembrie 2012 şi  nr. 197/19 mai 2017, înregistrate la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 15445/27 noiembrie 2012 şi nr. 9282/19 mai 2017, Asociația 

Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local a solicitat eliminarea din programul de 

transport judeţean a traseului cod 26: Alba Iulia - Galda de Jos - Cetea în vederea introducerii 

acestuia în programul de transport public local al asociaţiei. 

 Operatorul de transport rutier Societatea de Transport Public SA Alba Iulia, prestator al 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pe traseul cod 26: Alba 

Iulia - Galda de Jos - Cetea şi-a exprimat, prin adresa nr. 942/18 mai 2017, acordul cu privire la 

actualizarea programului de transport judeţean în sensul solicitării transmise Consiliului Judeţean 

Alba de către Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local şi a comunicat 

cererea expresă de renunţare la licenţa acestui traseu. 

 De asemenea, prin adresa nr. 2185/11 mai 2017, Primăria Comunei Galda de Jos a solicitat 

Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local iniţierea unor demersuri de 

scoatere a traseului cod 26: Alba Iulia - Galda de Jos - Cetea din programul de transport judeţean şi 

de introducere a acestuia în programul de transport public local al asociaţiei. 

         Consiliul Județean Alba este competent potrivit reglementărilor mai sus menționate să aprobe 

actualizarea programului de transport județean. 

      Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 41 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Alba, iniţiez Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 183 din 25 

mai 2017. 

 

VICEPREŞEDINTE 

Dumitru FULEA



ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

COMPARTIMENTUL AUTORITATEA JUDEȚEANĂ DE TRANSPORT 

Nr. 9631/25.05.2017             

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

proiectul de hotărâre cu privire la actualizarea Programului 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, prin 

eliminarea  traseului cod 26: Alba Iulia - Galda de Jos - Cetea pentru a fi inclus în 

programul de transport public local din cadrul Asociației Intercomunitare de 

Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local 

 

 

        În conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 din Legea serviciilor de transport public 

local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene sunt obligate să 

asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor de 

transport public desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora. 

       Potrivit prevederilor art. 17 alin. 1 lit. c din același act normativ, una dintre atribuţiile 

îndeplinite de către consiliile judeţene în domeniul serviciilor de transport public local se referă 

la actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport în funcţie de necesităţile de 

deplasare ale populaţiei. 

 În perioada de valabilitate, programele de transport judeţene pot fi actualizate prin 

eliminarea traseelor care urmează a fi incluse în programul public local din cadrul asociaţiilor de 

dezvoltare intercomunitare, dar numai cu acordul operatorului de transport rutier şi numai după 

aprobarea prin hotărâre a consiliului judeţean, în baza prevederilor art. 17  lit. h 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. 

 Conform prevederilor art. 27
1
  şi art. 29

1
 din aceleaşi norme, în cazul eliminării unor 

trasee cuprinse în programul de transport, care urmează a fi incluse în programul public local din 

cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare, renunţarea la licenţă se face numai la cererea 

expresă a operatorului de transport rutier, acesta având obligaţia de a presta activitatea de 

transport până la atribuirea respectivului traseu de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară.  

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. 5 din Legea serviciilor de transport public 

local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare,  ”unitățile administrativ-teritoriale 

se pot asocia între ele, conform legii, în vederea asigurării și dezvoltării serviciilor de transport 

public local de persoane prin curse regulate precum și pentru exploatarea în interes comun al 

sistemului de transport public local de persoane prin curse regulate, în condiții stabilite prin 

prezenta lege și prin Legea nr. 51/2006”. 

Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local a fost constituită în 

anul 2009, având ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și 

gestionarea în comun a serviciului de transport public local din cadrul asociației, pe raza de 

competență a unităților administrativ-teritoriale membre, în conformitate cu prevederile Legii 

serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare 

și a principiilor descentralizării și a autonomiei locale, așa cum ele sunt precizate la art. 2-7 din 

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Din asociație fac parte municipiul Alba Iulia, comunele Ciugud, Sîntimbru, Ighiu, Cricău, 

Galda de Jos, Întregalde şi Mihalţ. 

 Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local a fost autorizată, 

de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități  Publice 

- A.N.R.S.C., pentru exercitarea atribuțiilor în domeniul serviciilor de transport public local, în 

conformitate cu Ordinul nr. 206/2007 al președintelui acestei autorități, fiind emisă în acest sens 

Autorizația nr. 0259 din 06.11.2009. 



            Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local a solicitat 

Consiliului Judeţean Alba, prin adresa nr. 300/27 noiembrie 2012, scoaterea din programul de 

transport judeţean a traseului cod 26: Alba Iulia - Galda de Jos - Cetea în vederea introducerii 

acestuia în programul de transport public local al asociaţiei, în conformitate cu Hotărârea 

Consiliului local al comunei Galda de Jos nr. 57 din 27 noiembrie 2012.  

 Consiliul Judeţean Alba nu a dat curs  solicitării deoarece a fost formulată tardiv, în 

aceeaşi zi în care a fost adoptată  Hotărârea 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. 

 Traseul cod 26: Alba Iulia - Galda de Jos - Cetea este cuprins în Programul de transport 

judeţean aprobat prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012. 

Curtea de Apel Piteşti, prin Sentinţa nr. 417/F-CONT pronunţată în dosar 

nr.1020/46/2012, a suspendat executarea Ordinului comun al ministrului administraţiei şi 

internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 240/1614/2012 privind 

aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile 

de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul 

rutier public de persoane, până la soluţionarea pe fond a cauzei; 

    În consecinţă, procedura de atribuire a traseelor pentru transportul rutier public de 

persoane prin servicii regulate în trafic judeţean care urma să aibă loc în data de 05.02.2013, 

precum şi programele de transport judeţene care urmau să intre în vigoare la data de 01.05.2013 

au fost la rândul lor suspendate la nivel naţional, serviciul de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate efectuându-se în baza programelor de transport judeţene 2008-2013, 

a căror valabilitate împreună cu cea a licenţelor de traseu au fost prelungite prin Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 30/2013, până la data de 31.12.2013. 

 În perioada 17 decembrie 2013 - 24 martie 2017 efectele Hotărârii Consiliului Judeţean 

Alba nr. 197/2012, inclusiv procedura de atribuire a traseelor 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 Judeţean Alba nr. 197/2012, au fost  suspendate ca 

urmare a Sentinţei civile nr. 3492/2016, pronunţată în Dosarul nr. 10815/117/2013, Tribunalul 

Cluj. 

 La data de 24.03.2017, Curtea de Apel Cluj a dispus prin Decizia nr. 628 pronunţată în 

Dosarul nr. 10815/117/2013, admiterea recursului promovat de Judeţul Alba şi Consiliul 

Judeţean Alba împotriva Sentinţei civile nr. 3492 din 18.11.2016 a Tribunalului Cluj  pe care o 

casează, în tot, în sensul că rejudecând cauza, respinge ca inadmisibilă cererea de chemare în 

judecată. 

            În consecinţă, încetează suspendarea efectelor Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

197/2012 iar procedura de atribuire a traseelor cuprinse în Programului de transport public 

județan de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, în Județul 

Alba, având ca dată a şedinţei de atribuire 18.12.2017, a putut fi finalizată. Traseul cod 26: Alba 

Iulia - Galda de Jos - Cetea a fost atribuit operatorului de transport rutier Societatea de Transport 

Public SA Alba Iulia, căruia Agenţia Teritorială A.R.R. Alba i-a eliberat licenţa de traseu seria 

LT nr. 0847013, cu valabilitate în perioada 1 iunie 2017- 30 iunie 2019. 

            Prin adresa nr. 197/19 mai 2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu 

nr. 9282/19 mai 2017, Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local 

solicită eliminarea din programul de transport judeţean a traseului cod 26: Alba Iulia - Galda de 

Jos - Cetea în vederea introducerii acestuia în programul de transport public local al asociaţiei. 

 Operatorul de transport rutier titular al licenţei pe traseul cod 26: Alba Iulia - Galda de 

Jos - Cetea şi-a exprimat, prin adresa nr. 942/18 mai 2017, acordul cu privire la actualizarea 

programului de transport judeţean în sensul solicitării transmise Consiliului Judeţean Alba de 

către Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local şi a comunicat 

cererea expresă de renunţare la licenţa acestui traseu. 

 Prin adresa nr. 2185/11 mai 2017, Primăria Comunei Galda de Jos a solicitat Asociației 

Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local iniţierea unor demersuri de scoatere 

a traseului cod 26: Alba Iulia - Galda de Jos - Cetea din programul de transport judeţean şi de 

introducere în programul de transport public local al asociaţiei. 

  

 



     Având în vedere cele prezentate mai sus, este necesară aprobarea de către Consiliul 

Județean Alba a Proiectului de hotărâre privind actualizarea Programului 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, prin eliminarea  traseului 

cod 26: Alba Iulia - Galda de Jos - Cetea pentru a fi inclus în programul de transport public local 

din cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local. 

 

 

 

CONSILIER 

Adam-Gheorghe LĂNCRĂNJAN 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea unui amendament la Protocolul de colaborare  între Județul Alba, 

prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, încheiat în baza 

Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 97/16 martie 2017, în vederea organizării 

activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi şi fete), 

„Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” 

(primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete) 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă extraordinară în luna iunie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unui amendament 

la Protocolul de colaborare  între Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Alba, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 97/16 martie 

2017, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de 

baschet” (liceu băieţi şi fete), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa 

școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete); 

- raportul de specialitate nr. 9922/29 mai 2017 comun, al Direcției gestionarea 

patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba; 

Luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 97/16 martie 2017 privind aprobarea încheierii 

Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul 

județean de baschet” (liceu băieţi şi fete), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) 

şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete); 

- notificarea nr. 9538/23 mai 2017 a Consiliului Județean Alba adresată Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Alba privind modificarea Protocolului de colaborare nr. 4927/20 martie 2017, 

respectiv nr. 1766/ 22 martie2017; 

- acceptul nr. 2381/25 mai 2017 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, privind 

modificarea Protocolului de colaborare nr. 4927/20 martie 2017, respectiv nr. 1766/22 martie 

2017; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Legii nr. 1/ 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

  - Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5530/2011 

privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor 

şcolare; 

 - Strategiei de dezvoltare a sportului în România - perioada 2016 – 2032; 

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 un amendament la Protocolul de colaborare nr. 4927/20 martie 2017, 

respectiv nr. 1766/ 22 martie2017, între Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba și 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 

97/16 martie 2017, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul 

județean de baschet” (liceu băieţi şi fete), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi 

„Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete), în sensul 

completării art. 5 alin. 1 din acest protocol - Obligaţiile părţilor – Judeţul Alba, prin Consiliul 

Judeţean Alba, acesta urmând să aibă următorul conținut 

„ARTICOLUL 5 - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

     (1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba,  

 să suporte, în limita bugetului alocat:  

o cheltuielile legate de realizarea diplomelor și achiziționarea cupelor aferente 

festivității de premiere, precum și a cheltuielilor cu achiziționarea premiilor, pentru ramurile 

sportive volei şi baschet; 

o cheltuielile legate de realizarea diplomelor și achiziționarea cupelor aferente 

festivității de premiere,  precum și a cheltuielilor cu achiziționarea premiilor, pentru ramura 

sportivă fotbal; 

o cheltuieli cu transportul participanţilor la activităţile desfăşurate pentru ramurile 

sportive volei şi baschet. 

 să asigure promovarea activităților în mass media și pe site-ul propriu; 

 să asigure, prin responsabilul de proiect, sprijinul de specialitate în organizarea și 

derularea festivității de premiere; 

Din partea Consiliului Judeţean Alba persoana responsabilă de derularea activităţilor din 

cadrul proiectelor ce fac obiectul prezentului protocol este domnul Cristian Dumitraş - consilier 

superior în cadrul Direcției gestionarea patrimoniului - Serviciul turism, cultură, tineret, sport şi 

învăţământ, nr. de tel. 0761 331.365, e-mail: cristian.dumitras@cjalba.ro”. 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului 

Şcolar Alba, Direcției gestionarea patrimoniului și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

               AVIZAT, 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL               Vasile BUMBU 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unui amendament la Protocolul de 

colaborare  între Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Alba, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 97/16 martie 2017, în vederea 

organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu 

băieţi şi fete), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și 

liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete) 

 

 

 

În vederea utilizării într-un mod eficient a fondurilor publice precum şi pentru o alocare 

mai clară a activităţilor derulate de fiecare partener, este necesară completarea art. 5 alin. 1, 

„Obligaţiile părţilor – Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba”, din Protocolul de 

Colaborare încheiat între Consiliul Judeţean Alba cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba prin 

completarea acestuia cu paragraful „ - cheltuieli cu transportul participanţilor la activităţile 

desfăşurate pentru ramurile sportive volei şi baschet”. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 184 din 29 mai 2017. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Ion DUMITREL 
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Direcţia gestionarea patrimoniului  

Direcția dezvoltare și bugete  

Nr. 9922/ 29.05.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unui amendament la Protocolul de 

colaborare  între Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Alba, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 97/16 martie 2017, în vederea 

organizării activităților din cadrul Proiectelor „Campionatul județean de baschet” (liceu 

băieţi şi fete), „Campionatul județean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și 

liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete) 

 

 

Având în vedere prevederile art. 91 alin 1, lit. ”e” din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „Consiliul judeţean are 

atribuţii privind cooperarea interinstituţională”, raportate la  art. 91 alin. 6 lit. ”a” „în îndeplinirea 

atribuțiilor ce îi revin, Consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea 

cu persoane juridice române sau străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea 

finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 

judeţean”, coroborate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare se propune modificarea Protocolului de colaborare cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean în vederea organizării activităților din cadrul Proiectelor 

„Campionatul județean de baschet” (liceu băieţi şi fete), „Campionatul județean de volei” (liceu 

băieţi şi fete) şi „Cupa școlilor și liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete) prin 

completarea art. 5, alin. 1, „Obligaţiile părţilor – Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean 

Alba”, cu paragraful „ - cheltuieli cu transportul participanţilor la activităţile desfăşurate 

pentru ramurile sportive volei şi baschet”. 

Art. 98 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, prin dispozițiile art. 44, precizează că „proiectele de 

hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului județean nu pot fi dezbătute dacă nu sunt 

însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate”. 

  În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 1 lit. 

”e” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare potrivit cărora „Consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind 

cooperarea interinstituţională”, propunem adoptarea proiectul de hotărâre în forma inițiată. 

 

 

      Director executiv,                                                                      Director executiv, 

                     Ioan BODEA                                                                       Marian Florin AITAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Cristian DUMITRAŞ 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea unui amendament la Protocolul de colaborare între Județul Alba 

prin Consiliul Județean Alba și Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba,  

încheiat în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 96/16 martie 2017, în vederea 

organizării activităților din cadrul proiectului „Educație sanitară” 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă extraordinară în luna iunie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unui amendament 

la Protocolul de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Filiala de Cruce 

Roșie a Județului Alba, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 96/16 martie 

2017, în vederea organizării activităților din cadrul proiectului „Educație sanitară”; 

 - raportul de specialitate nr. 9924/29 mai 2017 comun, al Direcției gestionarea 

patrimoniului și al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. 9453/23 mai 2017 a Consiliului Judeţean Alba adresată Filialei de Cruce 

Roşie a Judeţului Alba privind modificarea Protocolului de colaborare nr. 4918/20 martie 2017, 

respectiv nr. 202/23 martie 2017; 

 - adresa nr. 402/25 mai 2017 a Filialei de Cruce Roşie a Judeţului Alba, înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 9923/29 mai 2017 privind răspunsul favorabil la 

intenţia de modificare a Protocolului de colaborare nr. 4918/20 martie 2017, respectiv nr. 

202/23 martie 2017; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 96/16 martie 

2017 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul 

Județean Alba și Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba, în vederea organizării activităților din 

cadrul proiectului „Educație sanitară”; 

Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 11 lit. e și art. 11 lit. i din Legea nr. 139/1995 a Societăţii Naţionale de Cruce 

Roşie din România, cu modificările şi 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 un amendament la Protocolul de colaborare nr. 4918/20 martie 2017, 

respectiv nr. 202/23 martie 201, între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Filiala de 

Cruce Roşie a Judeţului Alba, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 96/16 

martie 2017, în vederea organizării activităților din cadrul proiectului „Educație sanitară”, în 

sensul modificării art. 5 din acest protocol – Responsabilitățile părților - Județul Alba, prin 

Consiliul Județean Alba, acesta urmând să aibă următorul conținut: 

„Art. 5. - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

     (1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba 

 va suporta, în limita bugetului alocat, cheltuielile legate de achiziționarea articolelor 

necesare pentru premierea participanților şi a câştigătorilor concursului din cadrul proiectului; 



 va asigura promovarea activităților din cadrul proiectului în mass media și pe site-ul 

propriu; 

 va asigura, prin responsabilul desemnat, sprijinul de specialitate în organizarea și 

derularea activităților și a festivității de premiere.” 

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 9 ultimul aliniat din Regulamentul de desfăşurare a 

activităţilor din cadrul proiectului „Educaţie sanitară” – anexă la Protocolul de colaborare - 

acesta urmând să aibă următorul conținut: 

„Echipajele participante vor primi din partea Consiliului Judeţean Alba premii constând 

în tricouri personalizate, șepci personalizate, brelocuri personalizate și tricouri. De asemenea, 

echipajele câștigătoare vor fi premiate şi cu medalii, diplome și cupe”. 
 Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 4. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Filialei de Cruce 

Roșie a Județului Alba, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și 

Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

                AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unui amendament la Protocolul de 

colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Filiala de Cruce Roșie a 

Județului Alba, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 96/16 martie 2017, 

în vederea organizării activităților din cadrul proiectului „Educație sanitară” 

 

 

 

În vederea utilizării într-un mod eficient a fondurilor publice şi pentru buna desfăşurare a 

activităţilor prevăzute în Protocolul nr. 4918/20 martie 2017, respectiv nr. 202/23 martie 2017, 

încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Filiala de Cruce Roşie a Judeţului 

Alba, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 96/16 martie 2017, este necesară 

modificarea Protocolului şi a Regulamentului de desfăşurare a activităţilor din cadrul proiectului 

„Educaţie sanitară”, astfel: la Protocolul de colaborare - Art. 5. - RESPONSABILITĂŢILE 

PĂRŢILOR alin. (1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba „va suporta, în limita bugetului 

alocat, cheltuielile legate de achiziționarea articolelor necesare pentru premierea 

participanților” va avea următoarea formă: Art. 5. - RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR alin. 

(1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba „va suporta, în limita bugetului alocat, 

cheltuielile legate de achiziționarea articolelor necesare pentru premierea participanților şi a 

câştigătorilor concursului din cadrul proiectului”, iar la Regulamentul de desfăşurare a 

activităţilor din cadrul proiectului „Educaţie sanitară” – Anexă la Protocolul de colaborare 

- Capitolul V „Activităţile din cadrul proiectului” art. 9 – ultimul paragraf „Echipajele 

participante vor primi premii constând în tricouri personalizate, șepci personalizate și produse 

igienico-sanitare. De asemenea, echipajele câștigătoare vor fi premiate cu medalii, diplome și 

cupe” va avea următoarea formă: Capitolul V „Activităţile din cadrul proiectului” art. 9 – 

ultimul paragraf „Echipajele participante vor primi din partea Consiliului Judeţean Alba 

premii constând în tricouri personalizate, șepci personalizate, brelocuri personalizate și 

tricouri. De asemenea, echipajele câștigătoare vor fi premiate şi cu medalii, diplome și cupe”.  

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 185 din 29 mai 2017. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 
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Direcția dezvoltare și bugete  

Nr.  9924/29.05.2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unui amendament la Protocolul de 

colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Filiala de Cruce Roșie a 

Județului Alba, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 96/16 martie 2017, 

în vederea organizării activităților din cadrul proiectului „Educație sanitară” 

 

 
Având în vedere prevederile art. 91 alin 1, lit. ”e” din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „Consiliul judeţean are atribuţii privind 

cooperarea interinstituţională”, raportate la  art. 91 alin. 6 lit. ”a” „în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, 

Consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau 

străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor 

acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean”, coroborate cu prevederile Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare se propune 

modificarea Protocolului de colaborare nr. 4918/ 20.03.2017, respectiv 202/23.03.2017, încheiat 

între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Filiala de Cruce Roşie a Judeţului Alba, Anexa 

a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 96/16.03.2017. 

Astfel, sunt necesare următoarele modificări:  la Protocolul de colaborare - Art. 5. - 

RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR alin. (1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba „va 

suporta, în limita bugetului alocat, cheltuielile legate de achiziționarea articolelor necesare 

pentru premierea participanților” va avea următoarea formă: Art. 5. - RESPONSABILITĂŢILE 

PĂRŢILOR alin. (1) Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba „va suporta, în limita bugetului 

alocat, cheltuielile legate de achiziționarea articolelor necesare pentru premierea 

participanților şi a câştigătorilor concursului din cadrul proiectului”, iar la Regulamentul de 

desfăşurare a activităţilor din cadrul proiectului „Educaţie sanitară” – Anexă la Protocolul 

de colaborare - Capitolul V „Activităţile din cadrul proiectului” art. 9 – ultimul paragraf 

„Echipajele participante vor primi premii constând în tricouri personalizate, șepci personalizate 

și produse igienico-sanitare. De asemenea, echipajele câștigătoare vor fi premiate cu medalii, 

diplome și cupe” va avea următoarea formă: Capitolul V „Activităţile din cadrul proiectului” 

art. 9 – ultimul paragraf „Echipajele participante vor primi din partea Consiliului Judeţean 

Alba premii constând în tricouri personalizate, șepci personalizate, brelocuri personalizate și 

tricouri. De asemenea, echipajele câștigătoare vor fi premiate şi cu medalii, diplome și cupe”.  
Art. 98 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, prin dispozițiile art. 44, precizează că „proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea 

de zi a şedinţei consiliului județean nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului 

de resort din cadrul aparatului de specialitate”. 

 În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 1 lit. 

e din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare potrivit cărora ”consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind 

cooperarea interinstituţională”, propunem adoptarea proiectul de hotărâre în forma inițiată. 

 

      Director executiv,                                                                      Director executiv, 

                    Ioan BODEA                                                                      Marian Florin AITAI 

 

 

 

 

Redactat: Sorina OPREAN 
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JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

PREȘEDINTE 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea încheierii unui Act adițional la Protocolul de colaborare între Județul 

Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, încheiat în baza Hotărârii 

Consiliului Județean Alba nr. 93/16 martie 2017, în vederea organizării activităților din 

cadrul proiectului „Educație antidrog” 

 

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţa extraordinară din luna iunie 2017; 

 Luând în dezbatere: 

 - expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui Act 

adițional la Protocolul de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția 

Națională Antidrog, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 93/16 martie 2017, 

în vederea organizării activităților din cadrul proiectului „Educație antidrog”; 

 - raportul de specialitate nr. 9931/29.05.2017 comun, al Direcției gestionarea 

patrimoniului și al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Alba; 

 - adresa nr. 9540/23 mai 2017 a Consiliului Judeţean Alba către Agenția Națională 

Antidrog privind modificarea Protocolului de colaborare nr. 4919/20 martie 2017, respectiv nr. 

968315/3 aprilie 2017; 

 - adresa nr. 971221/25 mai 2017 a Agenției Naționale Antidrog înregistrată la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 9682/25 mai 2017 privind răspunsul favorabil la 

intenţia de modificare a Protocolului de colaborare nr. 4919/20 martie 2017, respectiv nr. 

968315/3 aprilie 2017;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 93/16 martie 

2017 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Alba prin Consiliul 

Județean Alba și Agenţia Naţională Antidrog, în vederea organizării activităților din cadrul 

proiectului „Educație antidrog”; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. e și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi 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 prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1. Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 1 la Protocolul de colaborare nr. 

4919/20 martie 2017, respectiv nr. 968315/3 aprilie 2017, încheiat între Județul Alba prin 

Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, în vederea organizării activităților din 

cadrul Proiectului „Educație antidrog”,  conform anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea 

patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

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

comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Agenției 

Naționale Antidrog, Direcției juridică și relații publice, Direcției gestionarea patrimoniului și 

Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

                AVIZAT 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                  Vasile BUMBU   

 

 

Înregistrat cu nr. 186 

Alba Iulia, 29 mai 2017 

http://www.cjalba.ro/


Anexa la Proiectul de hotărâre  

a Consiliului Județean Alba nr. 186 din 29 mai 2017 

                         R  O  M  Â  N  I  A    CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA 

     MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

                   

 

        

 

 

    AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG               
Nr. ___________din ______________            Nr. _____________din __________ 

                      

Act adiţional nr. 1 

La Protocolul de colaborare 

-  Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 93/16 martie 2017 - 

 

Încheiat în temeiul art. 2 alin. 3 din H.G. nr. 461/2011 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog cu modificările și completările ulterioare, raportat la 

Strategia naţională antidrog 2013-2020 aprobată prin H.G. nr.  784/2013, 

precum şi în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 128/28 iulie 

2016 privind adoptarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Judeţean Alba și ale art. 91 

alin. 1 lit. e, coroborat cu art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

între 

1. AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG, cu sediul în municipiul Bucureşti, B-dul 

Unirii, nr. 37, bloc A4, parter, sector 3, reprezentată de director - chestor de poliţie Sorin Oprea  

şi 

2. CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, cu sediul în P-ţa Ion I.C. Brătianu, nr. 1, 

Alba Iulia, judeţul Alba reprezentat de Ion Dumitrel, în calitate de Preşedinte  

I. Părţile, de comun acord, convin asupra modificării şi completării Protocolului de 

colaborare, după cum urmează:  

 Art. 3. Obligaţiile Consiliului Judeţean Alba 

 Se completează astfel: alin. c.) „de a susține organizarea activităților din cadrul 

proiectelor propuse de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, 

respectiv Proiectul ”Educaţie antidrog” și de a asigura finanţarea materialelor promoționale ce 

vor fi utilizate în campaniile de prevenire din cadrul activităţii “Necenzurat” (pixuri 

personalizate, tipărire Caietul elevului şi Caietul profesorului) precum şi a materialelor pentru 

premiere, conform Regulamentului – Anexă a Protocolului, din cadrul activităţii Concursul 

Naţional “Mesajul meu Antidrog” – Etapa judeţeană, în sumă totală maximă de 10000 lei”. 

II. Celelalte clauze  ale Protocolului de colaborare rămân în continuare neschimbate 

 

Prezentul Act adiţional a fost încheiat și semnat azi, ________________, în 2 exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte.          

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG               CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA                                    

        Director,                                Preşedinte, 

Chestor de poliție  Sorin OPREA                           Ion DUMITREL 

 

                                                     Director executiv, 

                                                        Ioan Bodea 

            

            Avizat pentru legalitate                                                                    Director executiv,  

            Compartimentul juridic                        Marian Florin Aitai 

 

                         Vizat CFP 

 

                                                                                                                              Avizat  

                                                                                                                     Consilier juridic   
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PREŞEDINTE 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui Act adițional la Protocolul 

de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, 

încheiat în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 93/16 martie 2017, în vederea 

organizării activităților din cadrul proiectului „Educație antidrog” 
 

 

 

În vederea utilizării într-un mod eficient a fondurilor publice şi pentru buna desfăşurare a 

activităţilor prevăzute în Protocolul nr. 4919/20 martie 2017, respectiv nr. 968315/3 aprilie 

2017, încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Agenţia Naţională Antidrog, 

conform Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 93/16 martie 2017, este necesară modificarea 

art. 3 din Protocolul mai sus menţionat. 

 În consecinţă, lit. c din cadrul art. 3. Obligaţiile Consiliului Judeţean Alba se 

completează astfel: „de a susține organizarea activităților din cadrul proiectelor propuse de 

către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba, respectiv Proiectul „Educație 

antidrog” și de a asigura finanţarea materialelor promoționale ce vor fi utilizate în campaniile 

de prevenire din cadrul activităţii „Necenzurat” (pixuri personalizate, tipărire Caietul elevului 

şi Caietul profesorului), precum şi a materialelor pentru premiere, conform Regulamentului – 

Anexă a Protocolului, din cadrul activităţii Concursul Naţional „Mesajul meu Antidrog” – 

Etapa judeţeană, în sumă totală maximă de 10000 lei”. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 97 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 

căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului 

judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, precum și ale art. 41 alin. 1 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Alba, potrivit căruia dreptul 

la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului judeţean, aparţine preşedintelui, 

vicepreşedinţilor, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de 

hotărâre înregistrat cu nr. 186 din 29 mai 2017. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Ion DUMITREL 
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Nr. 9931/29.05.2017 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unui Act adițional la Protocolul 

de colaborare între Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, 

încheiat în baza Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 93/16 martie 2017, în vederea 

organizării activităților din cadrul proiectului „Educație antidrog” 

 

Având în vedere prevederile art. 91 alin 1, lit. ”e” din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „Consiliul judeţean are atribuţii 

privind cooperarea interinstituţională”, raportate la  art. 91 alin. 6 lit. ”a” „în îndeplinirea 

atribuțiilor ce îi revin, Consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea 

cu persoane juridice române sau străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea 

finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 

judeţean”, coroborate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare se propune modificarea Protocolului de colaborare nr. 

4919/20.03.2017, respectiv nr. 968315/03.04.2017, încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba şi Agenţia Naţională Antidrog. 

Având în vedere necesitatea încheierii unui act adiţional, se impune respectarea prevederilor 

art. 8. Alte dispoziţii alin. (1) „părţile semnatare se angajează ca orice impediment survenit în 

aplicarea prezentului protocol de colaborare să fie notificat  în timp util celeilalte părţi, iar 

remedierea acestuia va fi făcută având la bază consultarea reciprocă şi dialogul bilateral 

constructiv”, şi ale alin. (2) „prezentul protocol de colaborare poate fi modificat sau completat la 

solicitarea oricăreia dintre părţi cu acordul celeilalte, prin semnarea de acte adiţionale, părţi 

integrante ale prezentului protocol de colaborare” din Protocolul de colaborare nr. 

4919/20.03.2017, respectiv nr. 968315/03.04.2017, încheiat între Judeţul Alba prin Consiliul 

Judeţean Alba şi Agenţia Naţională Antidrog. 

Ţinând cont de prevederile art. 91 alin 1 lit. e din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean are atribuţii 

privind cooperarea interinstituţională, raportate la cu art. 91 alin. 6 lit. a „În îndeplinirea 

atribuțiilor ce îi revin, Consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea 

cu persoane juridice române sau străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea 

finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 

judeţean”, coroborate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, se propune încheierea Actului adiţional nr. 1 la Protocol 

de colaborare cu Agenția națională Antidrog în vederea organizării activităților din cadrul 

Proiectului ”Educație antidrog” conform anexei. 

 În considerarea aspectelor mai sus menţionate, precum şi a prevederilor art. 91 alin. 1 lit.e 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare potrivit cărora consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind cooperarea 

interinstituţională, propunem adoptarea proiectul de hotărâre în forma inițiată. 

 

Director executiv,                                                  Director executiv, 

                          Ioan BODEA                                                   Marian Florin AITAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Sorina OPREAN 
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