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M I N U T A 

 
 Încheiată azi, 14.11.2019, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Beliu, unde 
sunt prezenţi 11 consilieri locali din totalul de 13 în funcție, absentează motivat Leac Pavel și 
Popoviciu Pavel . În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 se încheie această minută, care 
cuprinde subiectele dezbătute la ordinea de zi.   
 Prin dispoziţia nr. 179/2019 a primarului comunei Beliu, în temeiul art. 134, al.1, lit a din 
OUG  57/2019 –Cod administrativ, s-a convocat de îndată Consiliul Local Beliu, în şedinţă 
extraordinară de lucru. 
 La şedinţă, pe lângă cei 11 consilieri locali, participă d-na Birău Ana-Maria – secretarul 
com. Beliu, primarul comunei, d-l Horhat- Coraș Emanuel și d-l Mihoc Ioan în dubla sa calitate 
de viceprimar și consilier local. 

Președinte de ședință este d-l Mohaci Marcel, ales prin HCL nr.53/2019 . 
 Şedinţa este publică, conform Legii 544/2001 şi a Legii 52/2003, referitoare la 
transparenţa decizională. 

Preşedintele de şedinţă în funcție, declară deschise lucrările şedinţei  și dă citire ordinii 
de zi propusă de către primar, prin dispoziția nr.179/2019 care este următoarea: 

1. Proiect de hotărâre privind aderarea la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de 
Transport Public Arad. 

Președintele de ședință anunță începerea discuțiilor referitoare la proiectul de pe ordinea 
de zi.  
          Primarul ia cuvântul și face următoarele precizări: este necesară adoptarea unei HCL 
prin care consiliul local să aprobe aderarea Comunei Beliu la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Transportul Public Local Arad, deoarece legislația în vigoare nu mai 
permite consiliilor județene să subvenționeze cursele de transport călători nerentabile. 
   Așa cum am discutat deja în ședința de consiliu extraordinară de săptămâna trecută, cu 
privire la acest demers, am fost înștiințați de către Compania de transport cu privire la 
procedura de aderare  ce se va derula în următoarea perioadă și ni s-a comunicat un calendar 
cu termene precise care vor trebui respectate. În acest calendar se prevede că până la data de 
15.11.2019 UAT-urile interesate vor adopta HCL - urile privind aderarea la ADITPA și 
aprobarea asocierii Comunei Beliu prin Consiliul Local al Comunei Beliu în cadrul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad.  

De asemenea se aprobă Actul Constitutiv și Statul Asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară Transport Public Arad astfel cum au fost modificate și completate de Asociați. 
Se aprobă și participarea Consiliului Local al comunei Beliu la patrimoniul iniţial al Asociaţiei cu 
o contribuţie în valoare de 200 (două sute) lei. 
 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad va avea sediul în România, 
judeţul Arad, Municipiul Arad, B-dul Revoluției, nr. 50, ap. 1 şi un patrimoniu de 10.400  lei. 
Potrivit art. 13 din Statutul Asociației, Comuna Beliu deleagă gestiunea serviciului public de 
transport persoane şi pune la dispoziție Sistemul de utilități publice, respectiv infrastructura 
tehnico-edilitară aferentă din proprietatea publică sau privată a localității, operatorului – 
Compania de Transport Public S.A. Arad prin act adițional la Contractul de Delegare a Gestiunii 
Serviciului public de transport persoane, încheiat între Asociație și operator.  
       Primarul Comunei Beliu se desemnează în calitate de reprezentant al Consiliului Local al 
Comunei Beliu, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport 
Public Arad. 
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    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, și se va acorda un mandat special pt reprezentanții în AGA ai ADI –ului, 
pentru a vota în favoarea intrării noilor asociați în Asociație și pentru a semna acte adiționale 
la Actul constitutiv și la Statutul Asociației ne întâlnim și săptămâna viitoare, anterior datei de 
15, pentru a aproba mandatarea reprezentanților în AGA. 
   Ne mai fiind discuții și înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre inițiat de 
primar și se adoptă astfel HCL nr. 63 /2019 cu 11 voturi ,,pentru,, ale celor 11 consilieri locali 
prezenți din 13 consilieri în funcție, după care ședința se încheie.     
 

ÎNTOCMIT 
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