
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREŞEDINTE 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie  practicate de către  

operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului de transport  
public judeţean de persoane prin curse regulate 

 
 

 
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna septembrie 2020; 
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

modificării tarifelor de călătorie practicate de către operatorii de transport rutier prestatori ai 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate; 
          Luând în considerare: 

- cererea nr. 250/20 august 2020 a operatorului de transport rutier Excelent Trans SRL 
privind modificarea tarifelor de călătorie practicate, înregistrată la registratura Consiliului 
Judeţean Alba cu nr. 19580 /1 septembrie 2020; 

- cererea nr. 102/3 septembrie 2020 a operatorului de transport rutier Transervice 
Apuseni SRL privind modificarea tarifelor de călătorie practicate, înregistrată la registratura 
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19855/3 septembrie 2020; 

- cererea nr. 80/8 septembrie 2020 a operatorului de transport rutier Voltrans SA privind 
modificarea tarifelor de călătorie practicate, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 
cu nr. 20086 /8 septembrie 2020; 

- cererea nr. 278/7 septembrie 2020 a operatorului de transport rutier Livio Dario SRL 
privind modificarea tarifelor de călătorie practicate, înregistrată la registratura Consiliului 
Judeţean Alba cu nr. 20108/ 8 septembrie 2020; 

- cererea nr. 320/8 septembrie 2020 a operatorului de transport rutier Arieşul SA privind 
modificarea tarifelor de călătorie practicate, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 
cu nr. 20150/ septembrie 2020; 

- adresa nr. 81/19 august 2020 a operatorului de transport rutier Mariany SRL prin care 
comunică faptul că tarifele ce călătorie practicate rămân neschimbate faţă de cele aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 171/2017; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 175/2020 privind  
stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor capitolului XV 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, în domeniul  
transportului public judeţean  de persoane  prin curse regulate, în judeţul Alba; 

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; 

- art. 16 alin. 1 şi art. 17 alin. 1 lit. m din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de 
transport persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată; 

- cap. XV  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; 

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



 
 

serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane, aprobate prin Ordinul nr. 272/2007 
al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilităţi Publice, 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 modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate practicate de către operatorul de transport rutier Arieşul 
SA, conform anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se  aprobă modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate practicate de către operatorul de transport rutier 
Excelent Trans SRL, conform anexei nr. 2 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se  aprobă modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate practicate de către operatorul de transport rutier Livio 
Dario SRL, conform anexei nr. 3 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 4. Se  aprobă modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate practicate de către operatorul de transport rutier 
Transervice Apuseni SRL, conform anexei nr. 4 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Se  aprobă modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate practicate de către operatorul de transport rutier 
Voltrans SA, conform anexei nr. 5 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 6. Se aprobă tarifele de călătorie pentru serviciul de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate practicate de către operatorul de transport rutier Mariany SRL, în 
cuantumul stabilit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 171/2017, conform anexei nr. 
6 - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 7. Operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului de transport public judeţean 
de persoane prin curse regulate vor asigura afişarea tarifelor de călătorie pe bază de bilete (astfel 
cum au fost aprobate prin prezenta hotărâre), în mod obligatoriu şi la bordul autovehiculelor cu 
care efectuează serviciul de transport public de persoane. 

     Art. 8. 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. 9. 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,  operatorilor de 
transport rutier Arieşul SA, Excelent Trans SRL, Livio Dario SRL, Transervice Apuseni 
SRL,Voltrans SA şi Mariany 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. 183 
Alba Iulia, 9 septembrie 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  

                                                                     



 
 

     Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre  
                                                   a Consiliului  Județean Alba  nr. 183 din 9 septembrie  2020 

                                              
 
 
 
 
 

Tarifele de călătorie 
pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

practicate de către operatorul de transport rutier Arieşul SA 
 
  

 
Tarife de călătorie  modificate (inclusiv T.V.A. 19 %) 

Distanța  
(km) 

Valoare bilet 
(lei) 

Distanță 
(km) 

Valoare abonament 
(lei) 

1-5 5,00 1-5  
 
 
 

90% din valoarea 
biletului x nr. de călătorii 

6-10 6,00 6-10 
11-15 7,00 11-15 
16-20 8,00 16-20 
21-25 9,00 21-25 
26-30 10,00 26-30 
31-40 12,00 31-40 
41-50 14,00 41-50 
51-60 16,00 51-60 
61-70 20,00 61-70 
71-80 22,00 71-80 

 
 

                Avizat pentru legalitate  
VICEPREŞEDINTE,                                         SECRETAR GENERAL, 

                               Dumitru FULEA                                                    Vasile BUMBU 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre  
                                                   a Consiliului  Județean Alba  nr. 183 din 9 septembrie  2020 

                                              
 
 

Tarifele de călătorie 
pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

practicate de către operatorul de transport rutier Excelent Trans SRL 
 

  
 

Tarife de călătorie  modificate  (inclusiv T.V.A. 19 %) 
 

Distanța  
(km) 

Valoare 
 bilet 
(lei) 

 
Distanță  

(km) 
 

Valoare  
abonament 

(lei) 

1-5 4,00 1-5 130,00 
6-10 5,00 6-10 170,00 
11-15 5,50 11-15 190,00 
16-20 6,00 16-20 210,00 
21-25 6,50 21-25 230,00 
26-30 7,00 26-30 250,00 
31-35 7,50 31-35 270,00 
36-40 8,50 36-40 310,00 
41-45 9,00 41-45 340,00 
46-50 9,50 46-50 360,00 
51-55 10,00 51-55 380,00 
56-60 10,50 56-60 400,00 
61-65 11,00 61-65 420,00 
66-70 11,50 66-70 440,00 
71-75 12,00 71-75 470,00 
76-80 12,50 76-80 490,00 
81-85 13,00 81-85 510,00 
86-90 13,50 86-90 530,00 
91-95 14,00 91-95 560,00 
96-100 14,50 96-100 580,00 
101-105 15,00 101-105 600,00 
106-110 15,50 106-110 630,00 
111-115 16,00 111-115 650,00 
116-120 16,50 116-120 670,00 
121-125 17,00 121-125 690,00 
126-130 18,00 126-130 700,00 

 
  

                 Avizat pentru legalitate  
VICEPREŞEDINTE,                                            SECRETAR GENERAL, 

                               Dumitru FULEA                                                        Vasile BUMBU 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         
 



 
 

 Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre  
                                                   a Consiliului  Județean Alba  nr. 183 din 9 septembrie  2020 

                                              
 
 

Tarifele de călătorie 
pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

practicate de către operatorul de transport rutier Livio Dario SRL 
 
 
 

Tarife de călătorie  modificate (inclusiv T.V.A. 19 %) 

Distanța  
(km) 

Valoare bilet 
(lei) 

Distanță 
(km) 

Valoare abonament 
(lei) 

1-5 4,00 1-5 120,00 
6-10 5,00 6-10 160,00 
11-15 6,00 11-15 170,00 
16-20 7,00 16-20 180,00 
21-25 7,50 21-25 210,00 
26-30 8,00 26-30 220,00 
31-35 9,00 31-35 240,00 
36-40 10,00 36-40 250,00 
41-45 10,50 41-45 260,00 
46-50 11,00 46-50 270,00 
51-55 12,00 51-55 280,00 
56-60 12,50 56-60 320,00 
61-65 13,00 61-65 350,00 
66-70 14,00 66-70 380,00 
71-75 15,00 71-75 400,00 
76-80 16,00 76-80 420,00 
81-85 18,00 81-85 440,00 
86-90 18,50 86-90 460,00 
91-95 19,00 91-95 480,00 
96-100 20,00 96-100 500,00 
101-105 20,50 101-105 540,00 
106-110 21,00 106-110 560,00 
111-115 22,00 111-115 580,00 
116-120 23,00 116-120 600,00 
121-125 24,00 121-125 640,00 
126-130 25,00 126-130 670,00 

 
 
  

              Avizat pentru legalitate  
VICEPREŞEDINTE,                                         SECRETAR GENERAL, 

                               Dumitru FULEA                                                    Vasile BUMBU 
 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

         Anexa nr. 4 la Proiectul de hotărâre  
                                                   a Consiliului  Județean Alba  nr. 183 din 9 septembrie  2020 

                                              
 
 

Tarifele de călătorie 
pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 
practicate de către operatorul de transport rutier Transservice Apuseni SRL 

 
 

 
Tarife de călătorie  utilizate  

(inclusiv T.V.A. 19 %) 
Distanța  

(km) 
Valoare bilet 

(lei) 
 

Distanță  
(km) 

Valoare abonament 
(lei) 

1-5 5,00 1-5 140,00 
6-10 6,00 6-10 180,00 
11-15 7,00 11-15 220,00 
16-20 8,00 16-20 250,00 
21-25 9,00 21-25 290,00 
26-30 10,00 26-30 320,00 
31-40 11,00 31-40 360,00 
41-50 12,00 41-50 390,00 
51-60 13,00 51-60 430,00 
61-70 14,00 61-70 460,00 
71-80 16,00 71-80 500,00 
81-90 17,00 81-90 570,00 
91-100 19,00 91-100 630,00 

 
 

                Avizat pentru legalitate  
VICEPREŞEDINTE,                                         SECRETAR GENERAL, 

                               Dumitru FULEA                                                    Vasile BUMBU 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa nr. 5 la Proiectul de hotărâre  
                                                   a Consiliului  Județean Alba  nr. 183 din 9 septembrie  2020                   

           
Tarifele de călătorie 

pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 
practicate de către operatorul de transport rutier Voltrans SA 

   
Tarife de călătorie  utilizate  

 (inclusiv T.V.A. 19 %) 
Distanța  

(km) 
Valoare bilet 

(lei) 
Distanță 

(km) 
Valoare abonament 

(lei) 
1-3 5,00 1-3 210,00 
4-6 6,00 4-6 216,00 
7-10 6,50 7 219,00 
11-15 7,00 8 222,00 
16-20 7,50 9 225,00 
21-25 8,00 10 228,00 
26-30 8,50 11 233,00 
31-35 9,00 12 236,00 
36-40 9,50 13 239,00 
41-45 10,00 14 242,00 
46-50 10,50 15 245,00 

  16 250,00 
  17 253,00 
  18 256,00 
  19 259,00 
  20 262,00 
  21 267,00 
  22 270,00 
  23 273,00 
  24 276,00 
  25 279,00 
  26 283,00 
  27 286,00 
  28 289,00 
  29 292,00 
  30 295,00 
  31 300,00 
  32 303,00 
  33 306,00 
  34 309,00 
  35 312,00 
  36 317,00 
  37 320,00 
  38 323,00 
  39 325,00 
  40 329,00 
  41 334,00 
  42 337,00 
  43 340,00 
  44 343,00 

 
               Avizat pentru legalitate  

VICEPREŞEDINTE,                                         SECRETAR GENERAL, 
                               Dumitru FULEA                                                    Vasile BUMBU 
 



 
 

                                            Anexa nr. 6 la Proiectul de hotărâre  
                                                   a Consiliului  Județean Alba  nr. 183 din 9 septembrie  2020 

                                              
 
 

Tarifele de călătorie 
pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

practicate de către operatorul de transport rutier Mariany SRL 
 

 
  

Tarife de călătorie  (inclusiv T.V.A. 19 %) 

Distanța  
(km) 

Valoare bilet 
(lei) 

 
Distanță  

(km) 

Valoare abonament 
(lei) 

1-5 3,00 1-5 99,00 
6-10 3,50 6-10 116,00 
11-15 4,50 11-15 149,00 
16-20 5,00 16-20 165,00 
21-25 6,50 21-25 215,00 
26-30 7,00 26-30 231,00 
31-35 8,00 31-35 264,00 
36-40 9,00 36-40 297,00 
41-45 10,00 41-45 330,00 
46-50 11,00 46-50 363,00 
51-55 12,00 51-55 396,00 

  
 

                Avizat pentru legalitate  
VICEPREŞEDINTE,                                         SECRETAR GENERAL, 

                               Dumitru FULEA                                                    Vasile BUMBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA                                                                                                                                          
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREŞEDINTE 
Nr. 20263/9 septembrie  2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie   

practicate de către operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului  
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

 
 
 

I. Expunere de motive 
În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 lit. m din Legea nr. 92/2007 a serviciilor  

publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și 
completările ulterioare, consiliile judeţene îndeplinesc atribuţii privind stabilrea, ajustarea şi 
modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport judeţean. 

Modificarea tarifelor pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate, se aprobă 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 publice 
de transport local şi judeţean de persoane, aprobate prin Ordinul nr. 272/2007 al preşedintelui 
Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate au depus la Consiliul Județean Alba documentația necesară 
modificării tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate, întrucât prin intrarea în vigoare a Legii nr. 34/2020 privind respingerea a O.U.G. 
nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de 
persoane, transportului rutier judeţean de persoane îi sunt incidente dispoziţiile Legii nr. 92/2007 
a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Documentația justifică necesitatea modificării tarifelor de călătorie aprobate de către 
Consiliul Județean Alba în cursul anilor 2017 și 2018, ca urmare a creșterii principalelor 
elemente de cheltuieli, așa cum sunt evidențiate în fișele de fundamentare. 

Decontarea cheltuielilor aferente transportului în trafic judeţean pentru elevii care nu pot 
fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. 3 din Legea 
nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare și ale H.G. nr. 
435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea 
facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 42/2017, se realizează ținându-se cont de tarifele de călătorie 
practicate de fiecare operator de transport rutier prestator al serviciului. 

Operatorii de transport rutier au obligaţia de a menţine acelaşi tarif pentru elevi pe durata 
anului şcolar, care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de călători. 
 Având în vedere cele de mai sus, este necesară aprobarea de către Consiliul Judeţean 
Alba a modificării tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public judeţean de persoane 
prin curse regulate. 

 
II. Descrierea situaţiei actuale 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 171/2017 au fost stabilite de către 

Consiliul Judeţean Alba tarifele de călătorie pentru serviciul de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate pentru fiecare operator de transport rutier prestator al serviciului, iar 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 10/2018 a fost aprobată modificarea tarifelor de 
călătorie practicate de către operatorul de transport rutier Livio Dario SRL. 

În  prezent operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului practică tarifele de 



 
 

călătorie stabilite liber, pe bază de cerere şi ofertă, potrivit prevederilor art. 82 din O.G. nr. 
27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât în 
perioada 28 iunie 2019 - 4 aprilie 2020, transportul rutier judeţean de persoane prin curse 
regulate s-a efectuat în regim comercial, în conformitate cu prevederile aceluiaşi act normativ, 
astfel cum a fost modificat şi completat prin  O.U.G. nr. 51/2019. 

Consiliul Judeţean Alba a adoptat Hotărârea nr. 175/2020 privind stabilirea unor măsuri 
pentru punerea în aplicare a prevederilor capitolului XV 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, în domeniul transportului 
public judeţean  de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba. 
 În baza acestei hotărâri, au fost încheiate contracte de delegare a gestiunii serviciului de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a 
judeţului Alba, cu valabilitate până la data de a 31 decembrie 2021, cu operatorii de transport 
prestatori ai serviciului.  
 Potrivit anexei 4.1. la  contract, “ajustarea şi modificarea nivelului Tarifelor de călătorie 
pentru toate tipurile de Titluri de călătorie se aprobă prin hotărâre a Entităţii Contractate, în 
conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C nr. 272/2007 pentru aprobarea 
Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de 
transport public local de persoane.” de transport rutier prestatori ai seviciului. 

 
III. Reglementări anterioare 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 171/ 2017 privind stabilirea tarifelor de 

călătorie ce vor fi utilizate de către operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate, începând cu data de 1 iunie 2017; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 10/2018 privind modificarea tarifelor de 
călătorie pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, utilizate 
de către operatorul de transport rutier SC Livio Dario SRL; 

-  Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 175/2020. privind  stabilirea unor măsuri 
pentru punerea în aplicare a prevederilor capitolului XV 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, în domeniul  transportului 
public judeţean  de persoane  prin curse regulate, în judeţul Alba; 
 

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 art. 17 alin. 1 lit. m din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de 
transport persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată; 

- cap. XV  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; 

- Normelor - cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile 
publice de transport local şi judeţean de persoane, aprobate prin Ordinul nr. 272/2007 al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice, 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 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Tarifele de călătorie aprobate de către Consiliul Judeţean Alba vor sta la baza decontării 

cheltuielilor aferente transportului în trafic judeţean pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în 
localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. 3 din Legea nr. 1/2011 a 
educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare 

 
IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată,  tarifele de călătorie propuse spre aprobare de către operatorii 
de transport rutier prestatori ai serviciului au fost adus la cunoştinţa persoanelor interesate prin 
afişare, la data de 16 iunie 2020, pe site-ul Consiliului Judeţean Alba (Anunţ nr. 13518/16 iunie 
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. 183 din 9 septembrie 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. 20264/9 septembrie  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 aprobarea modificării tarifelor de călătorie  practicate de către  

operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului de transport  
public judeţean de persoane prin curse regulate 

 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba 
până în data de 10 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei 
„ordinară” estimată a avea loc în data de  17 septembrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 183/9 septembrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor 
de călătorie practicate de către operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate; 

- cererea nr. 250/20 august 2020 a operatorului de transport rutier Excelent Trans SRL 
privind modificarea tarifelor de călătorie practicate, înregistrată la registratura Consiliului 
Judeţean Alba cu nr. 19580 /1 septembrie 2020; 

- cererea nr. 102/3 septembrie 2020 a operatorului de transport rutier Transervice 
Apuseni SRL privind modificarea tarifelor de călătorie practicate, înregistrată la registratura 
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19855/3 septembrie 2020; 

- cererea nr. 80/8 septembrie 2020 a operatorului de transport rutier Voltrans SA privind 
modificarea tarifelor de călătorie practicate, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 
cu nr. 20086 /8 septembrie 2020; 

- cererea nr. 278/7 septembrie 2020 a operatorului de transport rutier Livio Dario SRL 
privind modificarea tarifelor de călătorie practicate, înregistrată la registratura Consiliului 
Judeţean Alba cu nr. 20108/ 8 septembrie 2020; 

- cererea nr. 320/8 septembrie 2020 a operatorului de transport rutier Arieşul SA privind 
modificarea tarifelor de călătorie practicate, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba 
cu nr. 20150/ septembrie 2020; 

- adresa nr. 81/19 august 2020 a operatorului de transport rutier Mariany SRL prin care 
comunică faptul că tarifele ce călătorie practicate rămân. 

Cu deosebită consideraţiune,  
 

SECRETAR GENERAL 
Vasile BUMBU 

 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia juridică şi administraţie publică 
Direcţia dezvoltare şi bugete 
Nr. 20269/10 septembrie 2020 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la  proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie   

practicate de către operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului  
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

 
 
 

Prin  intrarea în vigoare a Legii nr. 34/2020 privind respingerea a O.U.G. nr. 51/2019 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane, 
transportului rutier judeţean de persoane îi sunt incidente dispoziţiile Legii serviciilor publice de 
transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de 
transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările 
ulterioare, 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, iar potrivit prevederilor art. 17 alin. 1 din același act 
normativ, consiliile județene îndeplinesc atribuții privind stabilirea, ajustarea și modificarea 
tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport județean. 

Conform art. 20 din Normele - cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea 
tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane, aprobate prin 
Ordinul nr. 272/2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice, cu modificările şi completările ulterioare, stabilirea, ajustarea 
sau modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciile de transport local sau județean de persoane 
se realizează la cererea operatoriloe, pe baza următoarelor documente: 

- cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conţine, după caz: tarifele în vigoare, 
în cazul ajustării saumodificării, 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; 

- fişele de fundamentare pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor; 
- alte date şi informaţii necesare fundamentării tarifelor propuse. 
Autorităţile locale competente pot solicita de la operatorii de transport rutier orice date şi 

informaţii pentru clarificarea unor aspecte din propunerile de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor pentru serviciile publice de transport local sau judeţean de persoane. 

Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate se  efectuează, în 
prezent, în baza programului de transport judeţean aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Alba nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare și a contractelor de delegare a 
gestiunii serviciului, cu valabilitate până la data de 31 decembrie 2021, încheiate de UAT Județul 
Alba cu operatorii de transport rutier deținători de licențe de traseu, în conformitate cu 
prevederile art. 66 alin. 1 din O.U.G. nr. 70/2020, cu modificările și completările ulterioare. 

Consiliul Judeţean Alba a adoptat Hotărârea nr. 175/13 august 2020 privind stabilirea 
unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor capitolului XV 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, în domeniul transportului 
public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba. 
 În baza acestei hotărâri, au fost încheiate contracte de delegare a gestiunii serviciului de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a 



 
 

judeţului Alba, cu valabilitate până la data de a 31 decembrie 2021, cu operatorii de transport 
prestatori ai serviciului: Arieşul SA, Excelent Trans SRL, Livio Dario SRL,  Mariany SRL, 
Transervice Apuseni SRL şi Voltrans SA. 
 Potrivit anexei 4.1. la  contract, “ajustarea şi modificarea nivelului Tarifelor de călătorie 
pentru toate tipurile de Titluri de călătorie se aprobă prin hotărâre a Entităţii Contractate, în 
conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C nr. 272/2007 pentru aprobarea 
Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de 
transport public local de persoane.” de transport rutier prestatori ai seviciului. 

Operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului practică, în prezent, tarifele de 
călătorie stabilite liber, pe bază de cerere şi ofertă, potrivit prevederilor art. 82 din O.G. nr. 
27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât în 
perioada 28 iunie 2019 - 4 aprilie 2020, transportul rutier judeţean de persoane prin curse 
regulate s-a efectuat în regim comercial, în conformitate cu prevederile aceluiaşi act normativ, 
astfel cum a fost modificat şi completat prin  O.U.G. nr. 51/2019. 

Anterior intrării în vigoare a O.U.G. nr. 51/2019, prin Hotărârea  Consiliului Judeţean 
Alba nr. 171/2017 au fost stabilite de către Consiliul Judeţean Alba tarifele de călătorie pentru 
serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru fiecare operator de 
transport rutier prestator al serviciului, iar prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 
10/2018 a fost aprobată modificarea tarifelor de călătorie practicate de către operatorul de 
transport rutier Livio Dario SRL. 

Operatorii de transport rutier Arieşul SA, Excelent Trans SRL, Livio Dario SRL,  
Transervice Apuseni SRL şi Voltrans SA au transmis  Consiliului Judeţean Alba documentele 
prevăzute de Normele - cadru, aprobate prin Ordinul nr. 272/2007 al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, cu modificările şi 
completările ulterioare în vederea modificării tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport 
public județean de persoane prin curse regulate. 

Documentația justifică necesitatea modificării tarifelor de călătorie aprobate de către 
Consiliul Județean Alba în cursul anilor 2017 și 2018, ca urmare a creșterii principalelor 
elemente de cheltuieli, așa cum sunt evidențiate în fișele de fundamentare, anexate la cererile de 
modificare. 

Operatorul de transport rutier Mariany SRL nu a depus documentaţie de modificare a 
tarifelor de călătorie şi prin adresa nr. 81/19 august 2020 a comunicat Consiliului Judeţean Alba 
faptul că tarifele ce călătorie practicate rămân neschimbate faţă de cele aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Alba nr. 171/2017. 

Întrucât, prin  intrarea în vigoare a Legii nr. 34/2020 privind respingerea a O.U.G. nr. 
51/2019, s-a revenit la vechea reglementare a transportului rutier județean de persoane prin curse 
regulate de către Legea nr. 92/2007, este necesară aprobarea de către Consiliul Județean Alba a 
modificării tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public județean de persoane prin 
curse regulate, practicate de către operatorii de transport rutier solicitanţi, pornind de la cele 
stabilite/ modificate în cursul anilor 2017 și 2018, pe baza documentației justificative depusă în 
acest scop, de către operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, este necesară aprobarea de către Consiliul 
Județean Alba a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie  
practicate de către operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului de transport 
public judeţean de persoane prin curse regulate. 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV,                                                          DIRECTOR EXECUTIV  
Liliana NEGRUŢ                                                                              Marian   AITAI 
 
 
Întocmit,  
Consilier superior Adam - Gheorghe LĂNCRĂNJAN 
 
 
 
 
 


