
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 

 
 

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 întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem audio/videoconferinţă, în 
data de 13 august 2020; 
 Luând în dezbatere: 
 -  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; 
            - 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; 
           - raportul de specialitate nr. 18129/11 august 2020 al Direcţiei juridică şi administraţie 
publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

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 
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aferentă acestui traseu, înregistrată la registratura consiliului Judeţean Alba cu nr. 18158/11 
august 2020; 
            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. 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, 
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. 
 
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
Nr. 184 
Alba Iulia, 13 august 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 
139 alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu un număr de 24 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 9 


