
 
 
 
 
    
 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind atribuirea directă, prin măsuri de urgenţă, a contractelor de delegare  

a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate,  
pe trasee din Programul 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 

 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem audio/videoconferinţă, în 
data de 17 septembrie 2020; 
 Luând în dezbatere: 
              - proiectul de hotărâre privind atribuirea directă, prin măsuri de urgenţă, a 
contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate, pe trasee din Programul 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; 

     - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind atribuirea directă, prin 
măsuri de urgenţă, a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate, pe trasee din Programul 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; 
            - raportul de specialitate nr. 20267/10 septembrie 2020 al Direcţiei juridică şi 
administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

Luând în considerare: 
- adresa nr. 85/1 septembrie 2020, prin care operatorul de transport rutier Mariany SRL 

notifică Consiliului Județean Alba încetarea efectuării serviciului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate pe traseul cod 35: Alba Iulia - Vinţu de Jos - Pianu de Sus şi 
renunţarea la licenţa de traseu, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 
19671/1 septembrie 2020; 

- adresele nr. 965/3 septembrie 2020 și nr. 966/4 septembrie 2020, prin care operatorul de 
transport rutier Gicu Trans SRL notifică Consiliului Județean Alba încetarea efectuării 
serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate pe traseele cod 44: Blaj - 
Cergău Mare, cod 45: Blaj - Roşia de Secaş și cod 46: Blaj - Lunca - Cenade şi renunţarea la 
licenţele de traseu, înregistrate la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 19886/3 
septembrie 2020 şi nr. 19944/7 septembrie 2020; 

- adresa nr. 2972/8 septembrie 2020 a Primăriei comunei Cenade, prin care se solicită 
atribuirea în regim de urgenţă a traseului Blaj - Lunca - Cenade, înregistrată la registratura 
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20075/8 septembrie 2020; 

- adresa nr. 283/8 septembrie 2020, prin care operatorul de transport rutier Livio Dario 
SRL comunică Consiliului Județean Alba acordul privind efectuarea serviciului de transport 
public judeţean prin curse regulate, prin atribuirea directă a contractului de delegare de gestiune 
a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Alba, pe 
traseul cod 35: Alba Iulia - Vințu de Jos - Pianu de Sus, înregistrată la la registratura Consiliului 
Judeţean Alba cu nr. 20108/8 septembrie 2020; 

- adresa nr. 2659/8 septembrie 2020 a Primăriei comunei Cergău, prin care se solicită 
atribuirea în regim de urgenţă a traseului Blaj - Cergău Mare, înregistrată la registratura 
Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20144/8 septembrie 2020; 
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- adresa nr. 4084/8 septembrie 2020 a Primăriei comunei Pianu, prin care se solicită 
atribuirea în regim de urgenţă a rutei Alba Iulia-Strungari, înregistrată la registratura Consiliului 
Judeţean Alba cu nr. 20115/8 septembrie 2020; 

- adresele Consiliului Județean Alba nr. 19943/DJAP/IX/I/2/7 septembrie 2020, către 
operatorii de transport rutier, privind atribuirea directă, prin măsuri de urgență, a contractelor de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pe 
trasee din programul de transport județean în vigoare; 

- adresa nr. 270/8 septembrie 2020, prin care operatorul de transport rutier Excelent 
Trans SRL comunică Consiliului Județean Alba acordul privind efectuarea serviciului de 
transport public judeţean prin curse regulate, prin atribuirea directă a contractului de delegare de 
gestiune a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul 
Alba, pe traseele cod 44: Blaj - Cergău Mare, cod 45: Blaj - Roşia de Secaş și cod 46: Blaj - 
Lunca - Cenade, înregistrată la la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20149/8 
septembrie 2020; 

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; 

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. 5 alin. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de 
călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
  - 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, art. 17 alin. 1 lit. h, p,  art. 37 alin. 1, 8, 9 şi art. 38 alin. 1, 2  din Legea 
nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ - teritoriale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- 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;   
 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 atribuirea directă, prin măsuri de urgență, a contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pe traseele 
judeţene cod 44: Blaj - Cergău Mare, cod 45: Blaj - Roşia de Secaş și cod 46: Blaj - Lunca - 
Cenade, cu valabilitate până la data de 31 decembrie 2021, operatorului de transport rutier 
Excelent Trans SRL, având codul de înregistrare fiscală RO18413212, cu sediul în localitatea 
Aiud, str. Serg. Haţegan, bl. H7,  ap. 6, Județul Alba. 

Art. 2. Se aprobă atribuirea directă, prin măsuri de urgență, a contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pe traseul 
judeţean cod 35: Alba Iulia - Vințu de Jos - Pianu de Sus, cu valabilitate până la data de 31 
decembrie 2021, operatorului de transport rutier Livio Dario SRL, având codul de înregistrare 
fiscală RO11070834, cu sediul în localitatea Alba Iulia, str. Iaşilor, nr. 87, Județul Alba. 



Art. 3. Se aprobă eliberarea licențelor de traseu, cu valabilitate până la data de 31 
decembrie 2021, operatorilor de transport rutier menţionaţi la art. 1 şi art. 2 din prezenta 
hotărâre. 

Art. 4. 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. 5. 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, 
Primăriei comunei Cenade, Primăriei comunei Cergău, Primăriei comunei Pianu de Sus, 
operatorilor de transport rutier Excelent Trans SRL și 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. 202 
Alba Iulia, 17 septembrie 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 23 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 10 


