
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba  

nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prin eliminarea  traseului cod 29: 

Alba Iulia - Oiejdea pentru a fi introdus în programul de transport public local din 

cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local 

 

 

 

Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna august 2020; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind actualizarea 

Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012, cu modificările şi 

completările ulterioare, prin eliminarea  traseului cod 29: Alba Iulia - Oiejdea pentru a fi 

introdus în programul de transport public local din cadrul Asociației Intercomunitare de 

Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local ; 

Luând în considerare: 

- 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; 

- adresa nr. 4767/10 august 2020 a UAT- Comuna Galda de Jos prin care se solicită  

eliminarea din programul de transport judeţean a traseului Alba Iulia - Oiejdea pentru a fi 

introdus în programul de transport public local din cadrul Asociației Intercomunitare de 

Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu 

nr. 18088/10 august 2020; 

- adresele nr. 300/27 noiembrie 2012 şi nr. 364/10 august 2020 ale Asociaţiei 

Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local prin care se solicită eliminarea  din 

programul de transport judeţean a traseului Alba Iulia - Oiejdea pentru a fi introdus în programul 

de transport public local din cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - 

Transport Local, înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. nr. 15445/27 

noiembrie 2012  şi nr. 18104/11 august 2020; 

- adresa nr. 263/11 august 2020 a operatorului de transport rutier Livio Dario SRL prin 

care se comunică acordul privind eliminarea traseului cod 29: Alba Iulia - Oiejdea din programul 

de transport judeţean pentru a fi introdus în programul de transport public local din cadrul 

Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local şi renunţarea la licenţa 

aferentă acestui traseu, înregistrată la registratura consiliului Judeţean Alba cu nr. 18158/11 

august 2020; 

Având în vedere prevederile: 

  - art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii nr. 51/2006 a serviciilor publice de utilitate publică, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - art. 16 alin. 1 şi alin. 5, art. 17 alin. 1 lit. c din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice 

de transport persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 66 alin. 1 din O.U.G. nr. 70/2020 privind  reglementarea unor măsuri, începând cu 

data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-COV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
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precum şi a altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

            Art. 1. Se aprobă actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate, în judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 

197/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prin eliminarea traseului                       

cod 29: Alba Iulia - Oiejdea pentru a fi introdus în programul de transport public local din 

cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local. 

     Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean 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 general al 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, Asociaţiei 

Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local, Consiliului local al comunei Galda 

de Jos, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL, Direcţiei juridică şi administraţie 

publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete și Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                Avizat pentru legalitate  

VICEPREŞEDINTE,                                         SECRETAR GENERAL, 

                               Dumitru FULEA                                                    Vasile BUMBU 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat cu nr. 164 

Alba Iulia, 11 august 2020       

                                                                                            

Prezentul proiect de hotărâre: 

➢ a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat 

cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

➢ a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu 

prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  

Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Alba  

➢ va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 

coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către 

următoarele comisii de specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică 

Comisia de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri.  

 



 

 

ROMÂNIA                                                                                                                                          

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

VICEPREŞEDINTE 

Nr. 18102/11 august  2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prin eliminarea  

traseului cod 29: Alba Iulia - Oiejdea pentru a fi introdus în programul de transport 

public local din cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport 

Local 

 

 

I. Expunere de motive 

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. 5 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor  publice 

de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările 

ulterioare, „unitățile administrativ-teritoriale se pot asocia între ele, conform legii, în vederea 

asigurării și dezvoltării serviciilor publice de transport local de persoane prin curse regulate, 

precum și pentru exploatarea în interes comun al sistemului serviciului public de transport local 

de persoane prin curse regulate, în condiții stabilite prin prezenta lege și prin Legea nr. 51/2006, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.” 

Potrivit prevederilor art. 17 alin. 1 lit. c din același act normativ, una dintre atribuţiile 

îndeplinite de către consiliile judeţene în domeniul serviciilor publice de transport persoane se 

referă la actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport în funcţie de necesităţile 

de deplasare ale populaţiei. 

UAT - Comuna Galda de Jos şi Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia - 

Transport Local solicită Consiliului Judeţean Alba eliminarea din programul de transport 

judeţean în vigoare a traseului Alba Iulia - Oiejdea pentru a fi introdus în programul de transport 

public local al asociaţiei. 

Solicitarea este justificată prin faptul că traseul în cauză se află pe teritoriul unor UAT 

componente ale Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local 

(municipiul Alba Iulia, comuna Sântimbru şi comuna Galda de Jos), iar prin introducerea 

acestuia în programul de trasnsport public local al asociaţiei, cetăţenii din satul Oiejdea pot 

beneficia de facilităţile acordate în cadrul unui serviciu public compensat de transport local.  

Operatorul de transport rutier Livio Dario SRL, prestator al serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate pe traseul respectiv, este de acord cu solicitarea anterior 

menţionată şi  renunţă la licenţa de traseu, începând cu data de 1 septembrie 2020. 

Având în vedere cele de mai sus, este necesară actualizarea programului de transport 

judeţean, cu valabilitate până la data de 31 decembrie 2021, prin eliminarea traseului cod 29: 

Alba Iulia - Oiejdea, pentru a fi introdus în programul de transport public local din cadrul 

Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local. 

 

II. Descrierea situaţiei actuale 

UAT - Comuna Galda de Jos a aderat la Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba 

Iulia - Transport Local în anul 2011. 

Traseul cod 29: Alba Iulia - Oiejdea este cuprins în programul de transport judeţean în 

vigoare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/27 noiembrie 2012, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Consiliul local al comunei Galda de Jos a aprobat, prin Hotărârea nr. 57/27 noiembrie 

2012, scoaterea din programul de transport judeţean a traseului Alba Iulia - Oiejdea şi 

introducerea acestuia în transportul local din cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare 

Alba Iulia - Transport Local. 

Prin adresa nr. 300/27 noiembrie 2012, înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Alba cu nr. 15445/27 noiembrie 2012, Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia - 

Transport Local a solicitat Consiliului Judeţean Alba eliminarea din programul de transport 



 

 

judeţean a traseului: Alba Iulia - Oiejdea în vederea introducerii acestuia în programul de 

transport public local al asociaţiei. 

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. 

Efectele Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012, inclusiv procedura de 

atribuire a traseelor din programul de transport, au fost suspendate prin hotărâre judecătorească, 

până în anul 2017, când urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive, s-a putut realiza 

finalizarea procedurii de atribuire a traseelor din programul de transport judeţean aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012, traseul fiind atribuit operatorului de transport 

rutier Livio Dario SRL.  

Prin adresele nr. 4767/10 august 2020 şi nr. 364/10 august 2020, înregistrate la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 18088/10 august 2020 şi nr. 18104/11 august 2020,    

UAT comuna Galda de Jos şi Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia - Transport 

Local au solicitat din nou Consiliului Judeţean Alba eliminarea din programul de transport 

judeţean în vigoare a traseului cod 29: Alba Iulia - Oiejdea pentru a fi introdus în programul de 

transport public local al Asociației Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local. 

Operatorul de transport rutier Livio Dario SRL, prestator al serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate pe traseul cod 29: Alba Iulia - Oiejdea, şi-a exprimat, 

prin adresa nr. 263/11 august 2020, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr.  

18158/11 august 2020, acordul cu privire la actualizarea programului de transport judeţean în 

sensul solicitării transmise Consiliului Judeţean Alba de către UAT comuna Galda de Jos, motiv 

pentru care renunţă la licenţa de traseu, începând cu data de 1 septembrie 2020. 

 

III. Reglementări anterioare 

- 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 judeţul Alba, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârea 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. 

 

IV. Baza legală 

- art. 173 alin. 1 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 16 alin. 1 şi 5, art. 17 alin. 1 lit. c din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de 

transport persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- art. 66 alin. 1 din O.U.G. nr. 70/2020 privind  reglementarea unor măsuri, începând cu 

data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-COV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

precum şi a altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 Nu este cazul 

 

 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 

 

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 

Nu este cazul 

https://idrept.ro/00172813.htm
https://idrept.ro/00172816.htm
https://idrept.ro/00137318.htm


 

 

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 

Nu este cazul 

 

IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 

Nu este cazul 

 

X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 

- 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; 

- adresa nr. 263/11 august 2020 a operatorului de transport rutier Livio Dario SRL prin 

care se comunică acordul privind eliminarea traseului cod 29: Alba Iulia - Oiejdea din programul 

de transport judeţean pentru a fi introdus în programul de transport public local din cadrul 

Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local şi renunţarea la licenţa 

aferentă acestui traseu, înregistrată la registratura consiliului Judeţean Alba cu nr. 18158/11 

august 2020 

XI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

Nu este cazul 

 

XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 

Nu este cazul 

 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de 

preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în 

condiţiile legii, a fost iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 164 din 11 august 2020. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 

supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Dumitru FULEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA                                APROB, 

JUDEŢUL ALBA                                    PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN                       Ion DUMITREL 

SECRETAR  GENERAL                                                                                     

Nr. 18103/11 august 2020 

 

 

Către 

Direcţia juridică şi administraţie publică   

Doamnei director executiv Liliana NEGRUŢ 

 

 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 

specialitate,  

 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 

privind actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba  

nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prin eliminarea  traseului cod 29: 

Alba Iulia - Oiejdea pentru a fi introdus în programul de transport public local din 

cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local 

 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 

până în data de 12 august 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei 

„ordinară” care va avea loc în data de  13 august 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 164/11 august 2020 şi are ataşate 

următoarele documente: 

 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind actualizarea Programului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Alba, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin eliminarea  traseului cod 29: Alba Iulia - Oiejdea pentru a fi introdus în 

programul de transport public local din cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba 

Iulia - Transport Local ; 

- adresa nr. 4767/10 august 2020 a UAT- Comuna Galda de Jos prin care se solicită  

eliminarea din programul de transport judeţean a traseului Alba Iulia - Oiejdea pentru a fi 

introdus în programul de transport public local din cadrul Asociației Intercomunitare de 

Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu 

nr. 18088/10 august 2020; 

- adresele nr. 300/27 noiembrie 2012 şi nr. 364/10 august 2020 ale Asociaţiei 

Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local prin care se solicită eliminarea  din 

programul de transport judeţean a traseului Alba Iulia - Oiejdea pentru a fi introdus în programul 

de transport public local din cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - 

Transport Local, înregistrate la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. nr. 15445/27 

noiembrie 2012  şi nr. 18104/11 august 2020; 

- adresa nr. 263/11 august 2020 a operatorului de transport rutier Livio Dario SRL prin 

care se comunică acordul privind eliminarea traseului cod 29: Alba Iulia - Oiejdea din programul 

de transport judeţean pentru a fi introdus în programul de transport public local din cadrul 

Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local şi renunţarea la licenţa 

aferentă acestui traseu, înregistrată la registratura consiliului Judeţean Alba cu nr. 18158/11 

august 2020. 

Cu deosebită consideraţiune,  

 

SECRETAR GENERAL 

Vasile BUMBU 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia juridică şi administraţie publică 

Compartimentului Autoritatea Județeană de Transport 

Nr. 18129/11 august 2020        

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la  proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Alba nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prin eliminarea  

traseului cod 29: Alba Iulia - Oiejdea pentru a fi introdus în programul de transport 

public local din cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - Transport 

Local  

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 92/2007, consiliile judeţene sunt 

obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea 

serviciilor publice de transport desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora. 

Potrivit prevederilor art. 16 alin. 5 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor  publice de 

transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările 

ulterioare,  ”unitățile administrativ-teritoriale se pot asocia între ele, conform legii, în vederea 

asigurării și dezvoltării serviciilor publice de transport 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, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare.” 

Conform prevederilor art. 17 alin. 1 lit. c din același act normativ, una dintre atribuţiile 

îndeplinite de către consiliile judeţene în domeniul serviciilor publice transport se referă la 

actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport în funcţie de necesităţile de 

deplasare ale populaţiei. 

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 erau precizate la art. 2-7 din 

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, în vigoare la acea dată. 

În prezent, din asociație fac parte: municipiul Alba Iulia, comunele Ciugud, Sîntimbru, 

Ighiu, Cricău, Galda de Jos, Întregalde şi Mihalţ. Comuna Galda de Jos a aderat la Asociația 

Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local în anul 2011. 

 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 a traseului Alba Iulia - Oiejdea, în vederea introducerii acestuia în programul 

de transport public local al asociaţiei, în conformitate cu Hotărârea Consiliului local al comunei 

Galda de Jos nr. 57/27 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 29: Alba Iulia - Oiejdea este cuprins în Programul de transport judeţean în 

vigoare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

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 5 februarie 

2013, precum şi programele de transport judeţene care urmau să intre în vigoare la data de 1 mai 

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 O.U.G. nr. 

30/2013, până la data de 31 decembrie 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 martie 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 noiembrie 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, a încetat 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 decembrie 2013, a putut fi finalizată. Traseul cod 

29: Alba Iulia - Oiejdea a fost atribuit operatorului de transport rutier Livio Dario SRL, care 

deţine licenţa  de traseu seria LT nr. 0235071, cu valabilitate în perioada până la data de 31 

decembrie 2021. 

În conformitate cu prevederile art. 66 alin. 1 din O.U.G. nr. 70/2020 privind  

reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, pentru prelungirea 

unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a 

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările şi 

completările ulterioare,  transportul rutier judeţean de persoane prin curse regulate se desfăşoară, 

până la data de 31 decembrie 2021, în baza programelor de transport judeţene şi a licenţelor 

aflate în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020. 

Prin adresele nr. 4767/10 august 2020 şi nr. 364/10 august 2020, înregistrate la 

registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 18088/10 august 2020 şi nr. 18104/11 august 2020,    

UAT comuna Galda de Jos şi Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia - Transport 

Local au solicitat din nou Consiliului Judeţean Alba eliminarea din programul de transport 

judeţean în vigoare a traseului cod 29: Alba Iulia - Oiejdea pentru a fi introdus în programul de 

transport public local al Asociației Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local. 

Solicitarea se justifică prin faptul că traseul în cauză se află pe teritoriul a trei UATcare 

fac parte din Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia - Transport Local (municipiul 

Alba Iulia, comuna Sântimbru şi comuna Galda de Jos), iar prin introducerea acestuia în 

transportul local al asociaţiei cetăţenii satului Oiejdea pot beneficia astfel “ de facilităţile pe care 

le acordăm şi cetăţenilor din celelalte sate componente ale comunei noastre (gratuitate la 

transport pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat şi însoţitorii acestora, abonamente 

avantajoase pe traseele incluse în circuitul AIDA-TL pentru toţi ceilalţi cetăţeni, posibilitatea de 

a beneficia de curse regulate mai frecvente şi posibilitatea de îmbarcare/debarcare din toate 

staţiile de autobuz de pe raza satului Oiejdea)”, se arată în adresa UAT comuna Galda de Jos mai 

sus menţionată. 

https://idrept.ro/00172813.htm
https://idrept.ro/00172816.htm
https://idrept.ro/00137318.htm
https://idrept.ro/00208650.htm


 

 

 Operatorul de transport rutier Livio Dario SRL, prestator al serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate pe traseul cod 29: Alba Iulia - Oiejdea, şi-a 

exprimat, prin adresa nr. 263/11 august 2020, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean 

Alba cu nr.  18158/11 august 2020, acordul cu privire la actualizarea programului de transport 

judeţean în sensul solicitării transmise Consiliului Judeţean Alba de către UAT comuna Galda de 

Jos, motiv pentru care renunţă la licenţa de traseu, începând cu data de 1 septembrie 2020. 

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, în judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Alba nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prin 

eliminarea  traseului cod 29: Alba Iulia - Oiejdea pentru a fi introdus în programul de 

transport public local din cadrul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia - 

Transport Local . 
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