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HOTĂRÂRE 

privind prelungirea  valabilității Contractului de delegare de gestiune a serviciului 
de transport public local de persoane, prin curse regulate 

nr.226/1683/19.07.2012 
 

 Consiliul Local al comunei Ciugud, Judeţul Alba, întrunit în sedinţa  extraordinară cu 
convocare de îndată în data de 17.08.2020;  

Luând în dezbatere: 
 - Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții Publice, Investiții și relații 
Publice; 
 - Referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilității 
Contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public local de persoane, prin 
curse regulate nr.226/1683/19.07.2012, inițiat de către viceprimarul comunei Ciugud; 
 -  Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, 
finanțe, servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, 
agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, 
protecția mediului înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 2 - Activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate şi 
familie, cultură,munca si protectie sociala, protectie copii, culte, activitati sportive si de 
agrement;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 3 - Administraţie publică locală, juridică şi 
disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii Publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 
 Văzând:  

-  adresa AIDA TL nr. 368/13.08.2020, înregistrată la Primăria Comunei Ciugud sub nr. 
5589/13.08.2020; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Ciugud nr. 55/2012 privind aprobarea 
atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, contract   
încheiat între Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia- Transport local şi Societatea 
de Transport Public Local S.A.; 

- Contractul de delegare de gestiune a serviciului de transport public local de 
persoane, prin curse regulate nr.226/1683/19.07.2012; 

- Statutul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba-Iulia Transport Local;  
- Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.118/2018 privind prelungirea  

valabilității Contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public local de 
persoane, prin curse regulate nr.226/1683/19.07.2012 

Având în vedere prevederile: 
 - art.5 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de 
transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi 
nr. 1107/70 ale Consiliului 

- art.8 alin. (3) lit. d^2) și art.10 alin.(5) din Legea nr. 51/2006-Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 -  art. 129  alin. (2) lit.c)  raportat la art. 129 alin. (7) lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
  În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

  Art.1. Acordă mandat special Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba-Iulia 
Transport Local să exercite în numele și pe seama comunei Ciugud  drepturile și obligațiile 
prevăzute la art.8 alin. (3) lit. d^2) din Legea nr. 51/2006-Legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.2. Se mandatează primarul comunei Ciugud - domnul Damian Gheorghe, să 
voteze, în cadrul Adunării Generale a Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba-Iulia 
Transport Local, aprobarea modificării și completării Contractului de delegare de gestiune a 
serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate nr.226/1683/19.07.2012, 
în sensul prelungirii duratei acestuia până la semnarea noului contract de delegare, dar nu 
mai mult de 6 luni. 

Art.3. Hotărarea se comunică către: 
- Institutia Prefectului - Judetul Alba; 
- Primarul comunei Ciugud; 
- Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia- Transport; 
- un exemplar la dosar.            

        
 Preşedinte şedinţă                             Contrasemnează secretar general 

               Oarga Liliana                                                 Ciorgovean Maria-Mihaela 
 
 
 
Ciugud, 17.08.2020 
 Nr.77 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabil exprimate care  
reprezintă 100% din numărul consilierilor în funcţie 


