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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 71/2020 
privind mandatarea domnului primar Flavius Breaz pentru a vota în AGA AIDA-TL 

hotărârea privind delegarea serviciului de transport public local și pentru a semna contractul 
de delegare de gestiune a serviciului de transport  public local  de persoane 

 
 

          Consiliul local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședința extraordinară, cu 
convocare de îndată în data de 16 decembrie 2020; 
         Având în vedere: 
- Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre nr. 6504/2020, inițiat de primarul comunei Mihalț, 
privind mandatarea reprezentantului legal pentru a vota în AGA AIDA – TL hotărârea privind 
delegarea serviciului de transport public local de persoane și pentru a semna contractul de delegare 
de gestiune a serviciului de transport public local de persoane; 
- Raportul de specialitate nr. 6507/2020, întocmit de consilier achiziții publice din cadrul Biroului 
buget – finanțe, impozite și taxe, contabilitate din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Mihalț; 
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 din cadrul Consiliului Local Mihalț;  
- Adresa nr. 589/03.12.2020,  emisă de   Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia-
Transport Local ; 
          Ținând cont de : 
- Hotărârea Consiliului Local Mihalț nr. 35/19.05.2020 privind  avizarea documentației de atribuire  
a contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport  public local  de persoane; 
- Raportul procedurii aplicată pentru  atribuirea contractului de delegare de gestiune a serviciului de 
transport  public local  de persoane, înregistrat sub nr. 524/12.11.2020; 
- Oferta Societății de Transport Public SA Alba Iulia, desemnată câștigătoare , urmare a evaluării 
ofertelor și a finalizării procedurii de atribuire a contractului de delegare de gestiune a serviciului de 
transport  public local  de persoane ; 
- Avizul  conform necondiționat nr. 7300/6646/CN1023187/AC/19.08.2020, emis de Agenția 
Națională pentru Achiziții Publice; 
- Avizul  conform necondiționat final  nr. 7300/1434/CN1023187/AC/19.11.2020, emis de Agenția 
Națională pentru Achiziții Publice; 
- Dispozițiile Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale ; 
- Dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- art. 8 alin.(3), art. 10, art. 29,  art. 30 alin. (5)  din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare 
de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii 

serviciilor de transport public local nr. 92/2007;  
- art. 20  din Legea nr. 273/2006 actualizată a finanțelor publice locale; 
- Ordinul  nr. 131/1401/2019 din 17 aprilie 2019 privind documentele standard şi contractul-cadru 
care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de 
persoane în unitățile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie emis de  

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - nr. 131 și 
Agenția Națională pentru Achiziții Publice - nr. 1.401 publicat în Monitorul Oficial cu nr.  360 bis 
din 9 mai 2019; 
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- Ordinul ANRSC nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și 
modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane; 
- ținând cont de termenul impus de lege pentru încheierea procedurii de atribuire a  contractului de 
delegare de gestiune a serviciului de transport  public local  de persoane,  
 

În conformitate cu prevederile art.  129  alin. (2) lit. d), art. 129 alin. (7) lit. n)  din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 
În temeiul art. 139 , alin. (3) și art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare , 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 
 Art.1. Se aprobă  atribuirea  contractului de delegare de gestiune a serviciului de 
transport  public local  de persoane, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
          Art.2. Se mandatează Domnul Primar Flavius Breaz , legitimat cu CI, seria AX, nr. 
570125, eliberat de SPCLEP Teiuș la data de 24.07.2014, pentru a vota  în AGA AIDA-TL  
hotărârea privind delegarea serviciului de transport public local și pentru a semna contractul 
de delegare de gestiune a serviciului de transport  public local  de persoane. 
 
             Art.3. Hotărârea poate fi contestată în termenele și condițiile prevăzute de Legea 
nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 
  Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentele 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihalț 
 

 Art.5. Hotărârea se comunică: 
 - Instituției Prefectului – Judeţul ALBA; 
            - Primarului Comunei Mihalț; 
 - Biroului buget finanțe, impozite și taxe, contabilitate   ; 
            - Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local; 
            - Un exemplar la dosar 
 
     Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 77% din 

numărul consilierilor în funcție (83%  din numărul consilierilor prezenți).  

 

                                                                                             Mihalț la 16 decembrie 2020   
            
        Președinte de ședință,                                                    Contrasemnează secretar general, 
       consilier – Dorin Breazu                                                             Mariana Salcău 


