
BIROU PARLAMENTAR 

DEPUTAT IOAN DÎRZU 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.1, JUDEȚUL ALBA 

Întrebare 

Adresată: Domnului Mihai Busuioc, Președintele Curții de Conturi a României 

     Domnului Eugen Cojoacă, Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice 

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

    Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA 

 

Obiectul întrebării: Suplimentarea ilegală a contribuţiei Municipiului Alba Iulia la Asociaţia           

Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 2018, cu suma de              

1.400.000 de lei 

 

Stimate Domnule Președinte, 

Consiliul local Alba Iulia a pierdut procesul în contencios administrativ cu Instituția            

Prefectului referitor la o hotărâre din octombrie 2018 prin care a fost suplimentată în mod               

nelegal subvenția acordată pentru transportul public de călători cu suma de 1.400.000 de lei . 1

Conform Hotărârii nr. 175/2020 din 02.06.2020 a Tribunalului Alba , Secţia a II-a            2

Civilă, de Contencios Administrativ, Fiscal și de Insolvenţă, instanța ”admite în parte            

acţiunea formulată şi modificată de reclamantul Prefectul judeţului Alba, cu sediul în ... în              

contradictoriu cu pârâtele CONSILIUL LOCAL al Mun. ALBA IULIA, cu sediul în ...şi             

Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport local Aida – TL) şi în              

consecinţă: Dispune anularea HOTĂRÂRII nr. 384/2018 adoptată de pârâtul CONSILIUL          

LOCAL al Mun. ALBA IULIA . Ia act de renunţarea reclamantului la judecarea cererii de               

anulare a Hotărârii nr. 505/2018, adoptată de pârâtul de ordinul 1”. 

Cauza litigiului este prelungirea ilegală de către municipiul Alba Iulia a contractului            

de serviciu de transport public cu SC STP Alba Iulia SA. În fapt, aparatul de specialitate al                 

primarului municipiului Alba Iulia a tergiversat și blocat cu intenție procedura administrativă            

1 Disponibil la:   
https://ziarulunirea.ro/proces-de-1-4-milioane-de-lei-pierdut-de-consiliul-local-alba-iulia-pentru-subventia-aco
rdata-la-transportul-public-de-calatori-cine-plateste-oalele-sparte-daca-hotararea-ramane-definitiva-631617/?f
bclid=IwAR3WhgJVj5LK8ZyO2kpfelxcOnvPUXhlSU8dDALIPE6xGd3ooQl3qxsdfxY; accesat la data de 06.06.2020. 
2 Disponibil la: http://portal.just.ro/107/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=10700000000112692&id_inst=107;    
accesat la data de 06.06.2020. 
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de atribuire a unui nou contract de servicii de transport public, în vederea prelungirii de drept                

a contractului prezent cu STP Alba Iulia în temeiul Regulamentului nr. 1370/2007. Pentru             

aceasta, a fost nevoie de o refinanțare a operatorului de transport prin AIDA-TL, suma              

excedând cadrului legal privind suportabilitatea costurilor operatorului, fiind elaborate în fals           

acte care să justifice acordarea sumei de 1.400.000 de lei. Faptele de natură penală au fost                

săvârșite de funcționari din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alba            

Iulia și AIDA-TL, fiind determinate și încurajate de fostul primar al municipiului Alba Iulia              

Mircea Gheorghe Hava. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din              

Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Dacă Curtea de Conturi va demara un audit privind modul în care s-a executat bugetul 

public și au fost utilizate fondurile publice în subvenționarea ilegală a operatorului de 

transport și a asociației de dezvoltare intercomunitară? 

2. Care este prejudiciul stabilit de Curtea de Conturi și ce măsuri se vor lua? 

3. Dacă Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice va demara o anchetă privind modul            

de achiziționare a serviciului de transport public de către UAT Alba Iulia și AIDA TL,               

prelungirea ilegală a delegării gestiunii serviciului și a serviciului de transport în sine             

și acordarea ilegală de fonduri publice pentru subvenționarea operatorului de          

transport? 

4. Dacă Curtea de Conturi și ANAP vor sesiza organele de urmărire penală privind             

săvârșirea de infracțiuni de către funcționari din cadrul aparatului de specialitate al            

primarului municipiului Alba Iulia și AIDA-TL? 

 

Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD de Alba 

Ioan Dîrzu 
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