
ROMÂNIA               
JUDEŢUL ARAD   
COMUNA BELIU   
CONSILIUL LOCAL    

H O T Ă R Â R E A   nr. 61 

     din 08.11.2019 
 

privind exprimarea intenției Comunei Beliu privind intrarea în cadrul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Transportul Public Local Arad 

 
 Consiliul Local Beliu,  
 Având în vedere:  

 -inițiativa Primarului Comunei Beliu exprimată în expunerea de a primarului                            
Comunei Beliu, 
-Luând în considerare referatul de aprobare al inițiatorului proiectului, 
-Având în vedere prevederile art. 89 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind codul 
Administrativ, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007 Legea 
serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu 
modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru 
aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, modificată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 742/2014, Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociații și fundații; 
-Ținând cont de faptul că  UAT Comuna Beliu este străbătută de linii de autobuz 
care oferă mobilitate locuitorilor din comună spre și dinspre Arad; 
- votul  ,,pentru,, al celor 11 consilieri locali prezenți din totalul de 13 în funcție,  
 

 În temeiul drepturilor conferite prin art. 139, al.1, art 89 alin. (1), art. 129 alin. 
(1), alin. (2) lit. b), art. 139  alin. (1), alin. (3) lit. e) şi art. 196  alin. (1) lit. a)  din 
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 Art.1. Se exprimă intenția Comunei BELIU de participare, prin Consiliul Local, 

în calitate de asociat, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport 
Public Arad, persoană juridică de drept privat și de interes public.  

Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul Comunei 
Beliu. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Comunei Beliu  cu: 
- Instituṭia Prefectului-Judeṭul Arad; 
- Primarul comunei Beliu; 
- Compania de Transport Public Arad,  
- Cetățenii Comunei Beliu prin afișare.  
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