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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, întrunit în şedinţă extraordinară, publică, în data de 6 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- 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; 

      - 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; 

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

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

Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri; 

Având în vedere prevederile: 

       - art. 2 alin. 1, art. 91 alin. 1 lit. d și art. 91 alin. 5 lit. a  pct. 13 din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale,, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

        - art. 16 alin. 1 şi alin. 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.  

 

          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 180 

Alba Iulia,  6 iunie 2017 


