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Descrierea serviciilor de transport de persoane 

     Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local este răspunzătoare de 

organizarea Serviciului de Transport Public Local de Persoane prin Curse Regulate pe raza 

Municipiului Alba Iulia și a Comunelor Ciugud, Sântimbru, Galda de Jos, Întregalde, Cricău, Ighiu 

și Mihalț. 

Operatorul de transport selectat 

      Societatea de Transport Public S.A Alba Iulia efectuează serviciul de transport public local de 

persoane pe aria de competență a Asociației  în baza  contractului de delegare a gestiunii serviciului 

de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 226/1683/19.07.2012 (perioada 

01.01.2021 - 07.01.2021) si a contractului nr. 26/48/07.01.2021 (începând cu data de  08.01.2021), 

pe o durată de 6 ani. 

Valoarea plăților compensatorii acordate operatorului de transport 

     Plățile compensatorii pentru anul 2021 sunt în sumă de 23.301.712,88 lei din care: 

            - Municipiul Alba Iulia: 21.138.441,24 lei 

            - Comuna Ciugud: 278.852,27 lei 

            - Comuna Santimbru: 306.831,57 lei 

            - Comuna Mihalt: 230.619 lei 

            - Comuna Galda de Jos: 620.415,73 lei 

            - Comuna Intregalde: 50.955,32 lei 

            - Comuna Cricau: 196.770,20 lei 

            - Comuna Ighiu: 478.827,55 lei 

Drepturile exclusive acordate operatorului de transport 

     Conform prevederilor contractului de delegare nr. 26/48/07.01.2021 , Societatea de Transport 

Public SA Alba Iulia  va realiza Serviciul public de transport local de călători în conformitate cu 

Obligațiile de serviciu public prevăzute la art. 3.1. şi va avea : 

➢ dreptul la plata Compensației, în termenii și condițiile prevăzute în  Contract; 

➢ dreptul la Diferențe de tarif, în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Contract si conform 

prevederilor legale in vigoare; 

➢ dreptul exclusiv de a presta Serviciul public de transport călători pe traseele atribuite; 

➢ dreptul de a emite, vinde și controla Titlurile de călătorie, în condițiile prevăzute în prezentul 

Contract; 

➢ dreptul de exploatare a infrastructurii și/sau mijloacelor de transport necesare prestării 

Serviciului public de transport călători, descrise în Anexa nr. 4.1 din contract. 

Prezentul raport este publicat în  conformitate cu prevederile art 7 din Regulamentul CE nr. 1370/2007 

privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători 

 

 

 

 

 

 

 


