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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂREA  NR.35/2020 
privind avizarea proiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public local de persoane, Caietului de sarcini, Regulamentului serviciului și a 
documentației de atribuire a contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport 

public local de persoane 
 
             Consiliul Local al Comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședință ordinară în data de 19 
mai 2020, ședință publică; 
              Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr.2887/2020, inițiat de primarul 
comunei Mihalț, cu privire la aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare de 
gestiune a serviciului de transport public de persoane; 
                  Având în vedere : 

- Raportul de specialitate nr. 2904/2020, raport întocmit de Biroul buget finanțe, impozite  
și taxe, contabilitate; 

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3 din cadrul Consiliului Local  
Mihalț; 

- HCL Mihalț nr. 96/2017 privind delegarea gestiunii prin licitație publică a Serviciului  
public de transport rutier local de persoane și acordarea unui mandat special Asociației 
Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local de a exercita în numele și pe seama 
Consiliului Local Mihalț atribuțiile, drepturile și obligațiile cu privire la elaborarea și aprobarea 
Regulamentului serviciului, Caietului de sarcini și Contractului de delegare de gestiune cu anexele 
aferente; 
- adresa nr.233/12.05.2020, înregistrată sub nr.2886/2020, prin care AIDA – TL solicită avizarea 
documentației de atribuire a contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public 
local de persoane; 
              Potrivit prevederilor : 

- art.8 alin.(3), art.10 alin.(5) , art.22, art.29  și art.30 alin.(5) din Legea nr.51/2006 privind  
serviciile publice comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și 
completările ulterioare, Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr.131/2019 privind documentele 
standard și contractul standard care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii 
serviciului public de transport persoane în unitățile administrativ – teritoriale, realizat cu autobuze, 
troleibuze și/sau tramvaie; 
                 În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), art.129 alin.(7) lit.n), art.139 alin.(3) lit.i) 
și ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, 
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             Art.1. Se avizează contractul cadru de delegare de gestiune a serviciului de transport 
public de persoane prin curse regulate, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
             Art.2. Se avizează caietul de sarcini al Serviciului de transport public local de persoane 
prin curse regulate, conform Anexei nr.2 parte integrantă din prezenta hotărâre.  
             Art.3. Se avizează Regulamentul pentru efectuarea transportului public local de persoane 
prin curse regulate, conform anexei nr.3 parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.4. Se avizează documentația de atribuire a contractului de delegare de gestiune a 
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, întocmită de către Asociația 
Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local, conform anexei nr.4 parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
             Art.5. Acordă mandat special domnului primar Breaz Flavius să aprobe documentația de 
atribuire în cadrul Adunării generale a Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – 
Transport Local, conform prezentei hotărâri. 

Art.6. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ conform  
Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ , cu modificările și completările ulterioare. 

Art.7. Hotărârea se comunică: 
- Primarului comunei Mihalț; 
- Biroului buget finanțe impozite și taxe contabilitate; 
- Compartimentului urbanism amenajarea teritoriului și disciplina în construcții; 
- Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local; 
- Instituției Prefectului – Județul Alba 

 
                                                                                             Mihalț la 19 mai 2020 
 
 
 
 
                       Președinte de ședință,                                   Contrasemnează secretar general, 
                     Consilier – Petru Comșa                                            Mariana Salcău 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile, valabil exprimate, care reprezintă 
92% din numărul consilierilor în funcție ( 92% din numărul consilierilor prezenți). 
 


