
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

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 

 

 

          Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 23 noiembrie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul 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; 

      - expunerea de motive la proiectul 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; 

- raportul de specialitate nr. 20433 din 3 noiembrie 2017 al Compartimentului 

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

Alba; 

- adresa nr. 1786/24 octombrie 2017 a Primăriei comunei Ohaba privind solicitarea de 

actualizare a programului de transport județean prin modificarea orelor din graficul de circulaţie 

al traseului cod 31: Alba Iulia - Ohaba, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu 

nr. 19619/24 octombrie 2017; 

- adresa nr. 347/24 octombrie 2017 a operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL 

privind acordul, în calitate de prestator al serviciului de transport public județean de persoane 

prin curse regulate pe acest traseu, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 

19678/24 octombrie 2017; 

       Ținând cont de prevederile: 

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

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

regulate pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019, în județul Alba; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 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: 

       - 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. 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 și art. 17 lit. d 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 modificarea orelor din graficul de circulaţie al 

traseului cod 31: Alba Iulia - Ohaba, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

       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, Direcţiei juridică şi relații publice și Compartimentului Autoritatea 

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

Primăriei comunei Ohaba şi operatorului de transport rutier SC Livio Dario SRL.  

 

 

CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

     Ion  DUMITREL                     Vasile BUMBU 

 

                                                                                                                

                                                                                        

                                                                                                            

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 342 

Alba Iulia, 23 noiembrie 2017 



Anexa  la Hotărârea  

                                                                                                                                             Consiliului Județean Alba nr. 342/23 noiembrie 2017     

 

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICARE ORE DIN GRAFICUL  DE CIRCULAŢIE AL TRASEULUI  JUDEŢEAN COD 31: ALBA IULIA - OHABA 

 
Nr. 

ofer- 

tă 

Nr. 

gru-

pă 

Cod 

tra- 

seu 

A B C Km 

pe 

sens 

Nr. 

curse 

planificate 

Capacitate 

minimă 

de 

transport 

(locuri) 

Nr. vehicule 

Necesare 

Program circulaţie Zilele în 

care 

circulă Autog. 

/loc. 

Localitate 

intermediară 

Autog. 

/loc. 

acti-

ve 

rezer- 

ve 

 

Dus Întors 

Plecare Sosire Plecare Sosire 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

13 13 31 Alba Iulia  Ohaba 33 1 10 1 - 14:45 15:45 06:45 07:45 1,2,3,4,5 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                              

         PREŞEDINTE,                                                                                                                                

        Ion DUMITREL 

                                                                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI ALBA, 

                                                                                                                                                                       Vasile BUMBU




