
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
P R I M A R

PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la avizarea modificăriii tarifelor i a  programului de transport  pentru zona tarifară ș

„zona 1 municipiul Alba Iulia”

Primarul municipiului Alba Iulia;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 15144/2015 al Compartimentului Transport, liberă

iniţiativă din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului şi  adresa nr.  15057/2015 a Asociaţiei
Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local;

Văzând  prevederile art. 16, alin. 3 lit. c, e i lit. j şi ale art. 21, alin. 1 din statutul AIDA-TL,ș
aprobat prin HCL nr. 244/2009;

Având în vedere prevederile art. 8, alin. 3 lit. k şi ale art. 10, alin. 5 ale Legii nr. 51/2006
privind serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport
public local de persoane prin curse regulate aprobat prin HCL nr. 260/2012; ale Legii nr. 92/2007
privind serviciile de transport public local cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului
preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
nr.  272/2007 pentru aprobarea normelor  cadru privind stabilirea,  ajustarea şi  modificarea tarifelor
pentru serviciile de transport public de persoane;

 În temeiul prevederilor art. 36(9), ale art. 45 (1)  şi ale art. 115(1) lit. ''b'' din Legea 215/2001
privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Propun Consiliului Local să adopte prezenta

H O T Ă R Â R E
 Art..1 Avizează actualizarea programului de transport  în zona tarifară nr. 1 municipiul Alba
Iulia, conform anexei 1.

Art.2 Avizează modificarea tarifelor în zona tarifară „zona 1 municipiul Alba Iulia” stabilite
prin anexa nr. 9 a HCL nr 260/2012  privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului
de transport public local de persoane prin curse regulate, conform anexei nr. 2, începând cu data de
01.04.2015;

Art.3 Anexele nr. 1 si nr. 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Împuterniceşte pe domnul  Primar Mircea Hava, ca în numele şi pentru municipiul Alba

Iulia, să aprobe, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia –
Transport Local, modificarea  tarifelor i actualizarea programului de transport  prevăzute la art. 1 şiș
art. 2 din hotărâre. 

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică către :
– Primarul municipiului Alba Iulia;
– Direcţia cheltuieli
– Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia -  Transport Local
– Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

                                                                     
                                                                     Alba Iulia, 23 februarie 2015

INIŢIATOR,                                                               AVIZAT,
                                     PRIMAR                                                                SECRETAR
                                  Mircea Hava                                                               Marcel Jeler



ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA
Cod 510134, Alba Iulia, strada Calea Motilor, nr.5A

Telefon/fax: +40 258 819462; +40 258 811993; +40 258 812545

Compartiment transport, liberă iniţiativă
Telefon/fax : +40 0258 819462, int. 226

Nr.  inreg.   15144 / 23.02.2015

RAPORT DE SPECIALITATE

Prin  proiectul  de  hotărâre  al  Primarului  municipiului  Alba  Iulia,  se  supune  spre
adoptare Consiliului Local împuternicirea domnului Primar al municipiului Alba Iulia să
aprobe în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei inercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia –
Transport  Local  actualizarea  programului  de  transport  i  modificarea  tarifelor  în  zonaș
tarifară 1 – municipiul Alba Iulia.

Prin  HCL  nr.  260/2012  a  fost  aprobat   Contractul  de  delegare  de  gestiune  a
serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate. În conformitate cu art.
4 - „drepturile şi obligaţiile părţilor contractante” din contract, delegatarul are dreptul să
actualizeze traseele şi programul de transport public de persoane prin curse regulate , în
conformitate cu cerinţele de transport.  La punctul 4.3, lit. h din contract, delegatarul, AIDA-TL
are obligaţia aprobării, cu avizul consiliilor locale membre, tarifele pentru transportul public local
de călători.

Art. 7 din contract prevede, la punctul 7.2, că tarifele în vigoare la data încheierii prezentului
contract se pot modifica doar după un an de la data semnării acestuia, la cererea delegatului pe baza
propunerilor fundamentate conform reglementărilor în vigoare şi numai după aprobarea acestora
prin hotărâre a AIDA-TL, iar noile tarife vor intra în vigoare la data stabilită prin aceeaşi hotărâre.

În conformitate cu  prevederile statutului AIDA-TL, aprobat prin HCL 244/2009, art. 16,
alin. 3, lit. j, Adunării generale a asociaţiei îi revine atribuţia, cu privire la exercitarea mandatului
acordat, de a aproba stabilirea/ajustarea sau, după caz, modificarea preturilor şi tarifelor serviciului,
propuse  de  operatori,  în  baza  metodologiilor  elaborate  de  autorităţile  de  reglemetare  potrivit
competenţelor  acordate  acestora  prin  legea  specială,  respectiv,  cu  respectarea  Ordinului
Preşedintelui  ANRSC nr.  272/2007 pentru  aprobarea  Normelor-cadru  privind  stabilirea,  ajustarea  şi
modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane.

În conformitate cu art. 21, alin. 1 din statut, hotărârile adunării generale ale asociaţiei luate
în  exercitarea  atribuţiilor  prevăzute  la  art.  16,  alin  3  lit.  J  nu  pot  fi  votate  de  reprezentanţii
asociaţiilor decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii
deliberative a asociatului al cărui reprezentant este, repsectiv a Consiliului Local al municipiului
Alba Iulia. Această condiţie este prevăzută şi în  Legea nr. 51/2006, republicată, privind serviciile
de utilităţi publice, art. 8(3), lit. k coroborat cu art. 10, alin. 5.

Prin  adresa  nr.  60065/2013  a  AIDA-TL se  solicită   modificarea  preturilor  tarifelor  de
călătorie i actualizarea programului de transport, în municipiul Alba Iulia. Pentru modificarea şiș
stabilirea  preţurilor  şi  tarifelor  prin  hotărâre  a  Adunării  Generale  a  AIDA-Tl  este  necesară,  în
conformitate cu prevederile legale, o fundamentare realizată de operatorul de transport autorizat.
Deasemenea  este  necesar  punerea  în  dezbatere  publică  a  acestui  proiect  de  hotărâre.,  conform
prevederilor legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Luând în considerare cele prezentate mai sus propun luarea în dezbaterea prezentului proiect
de hotărâre.

 
     Prenume, Nume             Funcţia publică  - Departament     Semnătura              Data           Exemplare

Întocmit:
      Călin Sunzuiană

Compartiment transport, 
liberă iniţiativă
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ROMÂNIA                                                                                                                                                                     Anexa nr. 1
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
P R I M A R                                                                                                                            

Actualizare program de transport 

Linia Trasee i descrierea lorș Orele de plecare din capetele de traseu

Linia 101T cartier Recea - str. Vasile Goldi  – str. Clo ca –ș ș
str.  Horea  –  Primăria  Alba  Iulia  –  Pia aț
Alessandria 

Din Gară :  6.40,  7.05,  7,25 7.35,  8,10,  10.10,  12.10,  13.10,  14.10,
15,10,  16.10,  18.10,  ora  de  sosire  în  cartierul  Recea  +  5  minute
pentru fiecare cursă
Programul de sâmbără i  duminică :   ore de plecare din gară :ș
8.15, 12.00, 16.00, 19.10

Linia 101R Pia a Alessandria  –  Casa Armatei  –  Mercur –ț
Spital – Macului – Cartier Recea – Gară

Din pia a Alessandria : 7.05, 7.50, 8.35, 10.35, 12.35, 13.35, 14.35,ț
15.35, 16.00, 16.35, 18.35, ora de sosire in cartierul Recea + 20 min.
Programul de sâmbără i duminică - din Pia a Alessandria : 8.40,ș ț
12.25, 16.25, 19.35

Linia 105G Gară – Cetate – Ampoi3 – Ampoi 1 – Ambient –
Gemina

plecare din gară : 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00.

Linia 105C Gemina – Ampoi2 – Ampoi3 – Cetate – Gară plecare  din  Gemina  :  7.30,  8.30,  9.30,  10.30,  11.30,  12.30,  13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30

Linia 106A Gară – Centru – Ampoi1 – Ambient plecare din gară 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30

Linia 106C Ambient – Ampoi2 – Centru – Gară 8.00,  9.00,  10.00,  11.00,  12.00,  13.00,  14.00,  15.00,  16.00,  17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00. 22.00.

Liniile 103R i 104R se anulează.ș

                                                                        Alba Iulia, 23 februarie 2015

                                                   INIŢIATOR,                                                                                AVIZAT,
                                                    PRIMAR                                                                                 SECRETAR
                                                     Mircea Hava                                                                          Marcel Jeler



Linia 101T : Gară - cartier Recea - str. Vasile Goldi  – str. Clo ca – str. Horea – Primăria Alba Iulia – Pia a Alessandria ș ș ț
Ore de plecare din Gară : 6.40, 7.05, 7,25 7.35, 8,10, 10.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15,10, 16.10, 18.10, ora de sosire în cartierul

Recea + 5 minute pentru fiecare cursă
Linia 101R : Pia a Alessandria – Casa Armatei – Mercur – Spital – Macului – Cartier Recea – Garăț
Ore plecare din pia a Alessandria : 7.05, 7.50, 8.35, 10.35, 12.35, 13.35, 14.35, 15.35, 16.00, 16.35, 18.35, ora de sosire inț

cartierul Recea + 20 min.
Programul de sâmbără i duminică :  ore de plecare din gară : 8.15, 12.00, 16.00, 19.10ș

  din pia a alessandria : 8.40, 12.25, 16.25, 19.35ț

Liniile 103R i 104R se anulează.ș

Linia 105G Gară – cetate – ampoi3 – ampoi 1 – ambient – gemina plecare din gară : 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00.

Linia 105C Gemina – ampoi2 – ampoi3 – cetate – gară plecare din Gemina 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30

Linia 106A Gară – centru – ampoi1 – ambient plecare din gară 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30

Linia 106C Ambient – ampoi2 – centru – gară 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00. 22.00.

                                                            Alba Iulia, 23 februarie 2015

                                    INIŢIATOR,                                                               AVIZAT,
                                      PRIMAR                                                                SECRETAR
                                    Mircea Hava                                                            Marcel Jeler

                                                           



ROMÂNIA                                                                                                                Anexa nr. 2
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
P R I M A R                                                                                                                            

Tarife valabile de la 01.04.2015

TITLU DE CĂLĂTORIE TARIF avizat

BILETE
 pe suport hârtie sau „portofel electronic” 2.50  lei/oră

Cu plata prin SMS Echivalentul în lei a 0.45 euro + tva/oră = 0.56
Euro

Abonamente lunare
-  valabilitate  toate  liniile,  număr  nelimitat  de
călătorii în perioada de valabilitate

75 lei

Abonament 15 zile
-  valabilitate  toate  liniile,  număr  nelimitat  de
călătorii în perioada de valabilitate

40 lei

Abonament 7 zile
-  valabilitate  toate  liniile,  număr  nelimitat  de
călătorii în perioada de valabilitate

22 lei

Abonament 5 zile
-  valabilitate  toate  liniile,  număr  nelimitat  de
călătorii în perioada de valabilitate

20 lei

Abonament pentru o zi
-  valabilitate  toate  liniile,  număr  nelimitat  de
călătorii,  24  ore  din  momentul  validării
(obligatoriu o singură validare la prima utilizare)

11 lei

Abonament lunar gratuităţi
-  valabilitate  toate  liniile,  număr  nelimitat  de
călătorii în perioada de valabilitate

75 lei

                                                            Alba Iulia, 23 februarie 2015

                                    INIŢIATOR,                                                               AVIZAT,
                                      PRIMAR                                                                SECRETAR
                                    Mircea Hava                                                            Marcel Jeler
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