
ROMÂNIA 
JUDEȚUL ARAD 
COMUNA BELIU 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂREA nr.76 

din 11 decembrie 2019 

 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului  Comunei Beliu în Adunarea Generală 
a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea 

aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local  

nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019 

 

 
- Având în vedere inițiativa Primarului Comunei  Beliu, exprimată în referatul de aprobare al 
proiectului,  
-Luând în considerare Hotărârea nr. 61/08.11.2019 a Consiliului Local al Comunei  Beliu privind 
aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, 
-Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007, Legea serviciilor publice de transport persoane în 
unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu 
prevederile Legii nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
-Luând în considerare prevederile art. 5, alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de 
transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 
1107/70 ale Consiliului, 
-Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 
750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, 
-Având în vedere necesitatea modificării Programului de Transport, anexă la Contractul de 
delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la 
Contractul nr. 704/02.12.2019, 
-proiectul e hotărâre inițiat de primar, 
-Având în vedere cvorumul necesar pt adoptarea hotărârii,  respectiv unanimitate de voturi ( 11 
voturi ,,pentru,, ale celor 11 consilieri prezenți din totalul de 13 în funcție), 
 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.(d), (e), alin. (6) lit.(a),  alin. (7), lit. (n), 
art. 139 alin. (1), alin. (3), lit.(g), art. 196 alin. (1) lit. (a), art.286 alin. (4), art. 309, art. 310, art. 
311 și art. 315  din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ,   
 

HOTĂRÂȘTE: 

Art. 1. Se aprobă Programul de Transport, conform Anexei nr. 1 la Actul adițional la 
Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act 
adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. Se aprobă Tariful de preschimbare a licențelor de traseu, pentru prestarea serviciului 

public de transport persoane, la un cuantum de 10 lei/licență. Sumele colectate se constituie 
venituri la Bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad. 

 
Art. 3. Se aprobă Actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport 

public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma 
prezentată în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 



 
Art. 4. Se aprobă încheierea Actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului 

de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în 
forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre. 

 
Art. 5. (1) Se mandatează expres Primarul Comunei Beliu, dl. Horhat-Coraș Emanuel, să 

voteze în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Transport Public Arad, în numele și pe seama Comunei Beliu, aprobarea Actului adițional la 
Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act 
adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre. 

(2) În cazul în care domnul Horhat-Coraș Emanuel, Primarul Comunei Beliu, este în 
imposibilitatea îndeplinirii mandatului încredințat atribuțiile de reprezentare a Unității 
Administrativ-Teritoriale Comuna Beliu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de Transport Public Arad vor fi îndeplinite de persoana desemnată pentru 
exercitarea atribuțiilor primarului.  

 

Art. 6. Se mandatează Directorul executiv, dl. Ovidiu Ilie, să semneze Actul adițional la 
Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act 
adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre. 

 
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică tuturor celor interesați, prin grija Serviciului 

Administrație Publică Locală. 
 
        Prezenta hotărârea  se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad; 
- A.D.I. Transport Public Arad. 
- Cei interesați 

 
           Preşedinte de şedinţă,                                                     Contrasemnează 

         Secretar general,        
       TODOCA NICOLAE           jr. BIRĂU ANA-MARIA 

  



 
PRIMARUL ORAȘULUI/COMUNEI _____ 

nr. _________/_______________ 
 
 
În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanță de urgență, nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - privind 

Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Orașului/Comunei 
_____, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Orașului/Comunei _____, a proiectului de hotărâre referitor la 
mandatarea reprezentantului Orașului/Comunei ... în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii 
Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019. 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 
Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007, Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile 

administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 51/2006, 
Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Luând în considerare prevederile art. 5, alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători 
și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, 

Luând în considerare dezbaterile din cadrul ședinței Adunării Generale a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de Transport Public Arad din data de 03.12.2019, privind măsurile ce se impun în vederea 
eficientizării, atât din punct de vedere al traseelor și programului de transport, cât și din punct de vedere al costurilor 
serviciului de transport efectuat între localitățile membre ale asociației, precum și consultările și negocierile purtate 
în acest sens, materializate în propunerile prezentate în Actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii 
Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, 

 
Apreciez ca fiind oportună adoptarea hotărârii privind: mandatarea reprezentantului Orașului/Comunei ... în 

Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea 
aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – 

Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, potrivit propunerilor formulate în Actul adițional la Contractul de 

delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 
704/02.12.2019.  

 
 
 
 

PRIMAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMĂRIA ______________ 
Compartimentul Transport Local  
Nr. __________/___________  
 

RAPORT 

 
Referitor la: 

Referatul de aprobare înregistrat cu nr. ________/____________ , a domnului ______, Primarul _________, 
prin care se propune aprobarea mandatării reprezentantului Orașului/Comunei ... în Adunarea Generală a Asociaţilor 



Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de 
delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 
704/02.12.2019, potrivit propunerilor formulate în Actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului 
de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019. 

 
Considerente generale: Datorită faptului că Orașul/Comuna _________ este asociat în cadrul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad și ținând cont de prevederile art. 5, alin. (5) din Regulamentul 
(CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de 
transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale 
Consiliului, care au impus încheierea ca măsură de urgenţă a Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de 
transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019. 

Datorită faptului că, urmare a dezbaterilor din cadrul ședinței Adunării Generale a Asociaţilor Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad din data de 03.12.2019, privind găsirea de măsuri în vederea 
eficientizării, atât din punct de vedere al traseelor și programului de transport, cât și din punct de vedere al costurilor 
serviciului de transport efectuat între localitățile membre ale asociației, și a consultărilor și negocierilor purtate în 
acest sens între reprezentanții unităților-administrativ teritoriale membre ale Asociației, aceste soluții sau materializat 
în propunerile prezentate în Actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local 
nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019. 

 
Considerente juridice:  
- prevederile Hotărârii nr. _______/2019 a Consiliului Local al _______ privind aderarea la Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad; 
- prevederile Legii nr. 92/2007 Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-

teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 51/2006 Legea serviciilor 
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 5, alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, 

În considerarea aspectelor enumerate mai sus, 
 

P R O P U N E M: 

 
 

 
Aprobarea Programului de Transport, conform Anexei nr. ... la Actul adițional la Contractul de delegare a 

gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019. 
 
Aprobarea Tarifului de preschimbare a licențelor de traseu, pentru prestarea serviciului public de transport 

persoane, la un cuantum de 10 lei/licență. Sumele colectate se constituie venituri la Bugetul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Transport Public Arad. 

 
 
Aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 

750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019. 
 
Aprobarea încheierii Actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public 

local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019. 
 
Mandatarea Primarului Primarul Orașului/Comunei _____________, dl. _____________, să voteze în 

Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, în 
numele și pe seama Orașului/Comunei _____________, aprobarea Actului adițional la Contractul de delegare a 
gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019. 

(2) În cazul în care domnul __________, Primarul Orașului/Comunei _____________, este în 
imposibilitatea îndeplinirii mandatului încredințat atribuțiile de reprezentare a Unității Administrativ-Teritoriale 
Orașul/Comuna _____________ în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport 
Public Arad vor fi îndeplinite de persoana desemnată pentru exercitarea atribuțiilor primarului.  

 

Mandatarea Directorului executiv, dl. Ovidiu Ilie, să semneze Actul adițional la Contractul de delegare a 
gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019. 

 
 



 
 
Director executiv        Șef Serviciu 


