
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL ARAD         
COMUNA BELIU            
CONSILIUL LOCAL         
 

H O T Ă R Â R E A  nr.74 

din  04 . 12 .2019 

 

privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și statutului Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de Transport Public Arad prin Actul Adițional nr. 6/2019 la Actul Constitutiv 

al Asociației 
 
Având în vedere> 

- inițiativa Primarului Comunei Beliu, exprimată în referatul de aprobare al acestuia, 
Analizând raportul compartimentului de specialitate, 
Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Beliu, 
Luând în considerare Hotărârea nr. 63/2019 a Consiliului Local al Comunei Beliu privind aderarea la  
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, 
-Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad înregistrată la 
Primăria Comunei Beliu cu nr. 5642/ 2019, prin care se solicită acordarea unui mandat special 
reprezentantului Comunei Beliu pentru a vota aderarea unor unități administrativ-teritoriale la asociație, 
precum și majorarea patrimoniului  asociației și modificarea actului constitutiv și statutului Asociației ; 
-Având în vedere prevederile art. 10, alin. (8) din Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de 
utilități publice, în sensul că, statutul și actul constitutiv al Asociației pot fi semnate în numele și pe seama 
unității administrativ teritoriale, numai de către primar, care este reprezentantul unității administrativ 
teritoriale, în adunările generale ale Asociației; 
-Conform Legii nr. 92/2007 privind serviciul de transport public local, Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la 
asociații şi fundații, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/ 2005, cu modificările și completările 
ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-
cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi ,,pentru,, ale celor 11 consilieri locali prezenți din totalul de 
13 consilieri în funcție, 
 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.(d) și lit.(e), alin. (7) lit.(n), art. 132, art. 139 alin. 
(1), alin. (3), lit.(g), art. 196 alin. (1) lit. (a)  din Ordonanță de Urgență a Guvernului, nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BELIU, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art.1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport 
Public Arad prin Actul Adițional nr. 6/2019 la Actul Constitutiv al Asociației, conform anexei nr. 1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2. Se aprobă modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad prin 
Actul Adițional nr. 6/2019 la Statutul Asociației, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 
Art.3. Se aprobă aderarea comunelor Craiva, Mișca, Moneasa, Petriș, Șicula, Șofronea, Târnova, Ususău și 
Vladimirescu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad. 



Art.4. Se aprobă majorarea patrimoniul Asociației la suma de 11.400 lei, constituit din patrimoniul inițial în 
valoare de 9.600 lei la care se adaugă contribuția noilor membri, câte 200 lei fiecare. 

Art.5. Se aprobă modificarea componenței Adunări Generale a Asociaților prin adăugarea reprezentanților 
desemnați de autoritățile deliberative ale noilor membri asociați, după cum urmează: 

-domnul Bercea Ioan, numit de Consiliul Local al Comunei Craiva; 
-domnul Haasz Tiberiu, numit de Consiliul Local al Comunei Mișca; 
-domnul Herbei Ioan Nuțu, numit de Consiliul Local al Comunei Moneasa; 
-doamna Irina Onescu, numită de Consiliul Local al Comunei Petriș; 
-domnul Căprar Duțu, numit de Consiliul Local al Comunei Șicula; 
-domnul Babău Ioan, numit de Consiliul Local al Comunei Șofronea; 
-domnul Farcașiu Florin, numit de Consiliul Local al Comunei Târnova; 
-domnul Țole Florin, numit de Consiliul Local al Comunei Ususău; 
-domnul Crișan Ioan, numit de Consiliul Local al Comunei Vladimirescu. 

 
Art. 6. Se împuternicește domnul Horhat-Coraș Emanuel, Primar al Comunei Beliu, cetățean român, născut la 
data de 23.06.1977, la Ineu, domiciliat în Beliu, nr.492, Str. 1,  posesor al C.I. seria AR, nr. 676297, eliberat/ă 
de SPCLEP  Beliu, la data de 13.06.2014, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Comunei Beliu și 
membru al Adunării Generale a Asociaților să voteze în favoarea adoptării actelor adiționale la Statutul și Actul 
Constitutiv al Asociației, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Arad Actul 
Adițional  nr. 6/2019 la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport 
Public Arad, în forma prevăzută în Anexele 1 și 2 la prezenta hotărâre și să exercite în numele și pe seama 
Municipiului Arad  atribuțiile specifice mandatului general de reprezentare în cadrul Adunării Generale a 
Asociaților. 

Art. 7. În situaţia în care persoana împuternicită la art. 6,  de mai sus, se află în imposibilitatea exercitării 
mandatului încredințat, Municipiului Arad, respectiv Consiliul Local al Municipiului Arad va fi reprezentată de 
persoana desemnată pentru exercitarea atribuțiilor primarului, pentru a vota în favoarea adoptării actelor 
adiționale la Statutul și Actul Constitutiv al Asociației și a semna în numele şi pe seama Consiliului Local al 
Municipiului Arad Actul Adițional nr. 6/2019 la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Transport Public Arad, în forma prevăzută în Anexele 1 și 2 la prezenta hotărâre și să 
exercite în numele și pe seama Municipiului Arad atribuțiile specifice mandatului general de reprezentare în 
cadrul Adunării Generale a Asociaților. 

Art. 8. - Se împuterniceşte dl. Ovidiu ILIE, director executiv în cadrul Aparatului Tehnic al Asociației să 
îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului 
Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad. 

Art. 9. - În situaţia în care persoana împuternicită la art. 8 de mai sus, se află în imposibilitatea exercitării 
mandatului încredinţat, procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi 
Statutului Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad vor fi îndeplinite 
de un alt reprezentant al Aparatului Tehnic al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public 
Arad, împuternicit, în acest sens, de Președintele Asociației. 

         Art. 10. – Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad și Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Transport Public Arad. 
 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                    CONSTRASENNEAZĂ:          
                CONSILIER                                          SECRETAR GENERAL  

            TODOCA  NICOLAE                                jr. BIRĂU ANA-MARIA 

 
 


