
 
 
 
 
 
  
                                                            HOTĂRÂREA  NR.142 
                                                       DIN 08.11.2019 
 

Privind  exprimarea intenției Orașului Pecica privind intrarea în cadrul Asociației de 
Dezvoltare  Intercomunitare pentru Transportul Public Local Arad 

 
   Consiliul Local al Orașului Pecica, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 08.11.2019 
 
       Având în vedere: 
-Referatul de aprobare al  primarului Orașului Pecica, domnul  Antal Petru, 
-Raportul de specialitate al inspectorului de specialitate la Compartiment Transport Local în cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Orașului Pecica, domnul Mihail Stan 
-Expunerea de motive a Primarului Orașului Pecica, domnul Antal Petru, 
- prevederile art. 89 alin.(1), art. 129 alin.(1), alin.(2),lit,b, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ   
- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare 
- prevederile Legii nr. 92/2007 – Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile 
administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadrul și a 
statutului –cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de 
utilități publice, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 742/2014 
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații 
- ținând cont de faptul că Orașul Pecica este străbătut de linia de autobuz Arad- Nădlac, care oferă 
mobilitate locuitorilor din Orașul Pecica, cu satele aparținătoare Turnu, Sederhat, Bodrogu Vechi, 
spre și dinspre Arad 
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
-Votul „pentru” a ……   consilieri, din cei 17 in funcție, fiind prezenți …..  consilieri.   
- In temeiul prevederilor art.139, alin.(1), alin. (3) lit. e) și art.196, alin.(1), lit. a) din O.U.G.nr. 
57/03.07.2019  privind Codul administrativ,      
                                
                                                            HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se exprimă intenția Orașului Pecica 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 ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi se comunică cu: 
-Primarul orașului Pecica  Antal Petru, 
- Asociația de  Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad 
- Compartiment Transport Local în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Pecica, 
domnul Mihail Stan 
 -Instituţia Prefectului – Judeţul Arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
Compartiment Juridic. 
 
Președinte de ședință                                 Contrasemnează, secretar general 
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