
 
 
 
 
 
 
                                                     H O T Ă R Â R E A  NR. 147 
                                                          din 15 noiembrie 2019 

 
 

Privind aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad 
 
         Având în vedere: 
        -Referatul de aprobare nr.45160/01.11.2019 al domnului primar, Antal Petru, 
        -Prevederile art. 121 alin. (2) din Constituția României; 
        -Expunerea de motive nr. 45160/11.11.2019 a 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, înregistrat 
         sub nr. 46388/13.11.2019 
         -Adresa nr. 469/10.10.2019  a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public 
          Arad,  
         -Prevederile O.U.G nr. 57/2019 privind codul Administrativ, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor 
          comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 92/2007 privind serviciul de transport public 
          local, O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii și H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea 
          actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară cu 
          obiect de activitate serviciile de utilități publice, 
          -Avizul Comisiilor  de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Pecica   
          -Prevederile art. 139 alin. (3) lit. ”f” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
           potrivit căruia cvorumul necesar este votul favorabil al majorității absolute a consilierilor  
           locali în funcție, respectiv 9.; 
         -Votul ”pentru” al unui număr de  15  consilieri prezenți, 
         -În temeiul art. 89 alin. (1), art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind codul 
          Administrativ, 
 
                                       CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI PECICA 
 
                                                                  HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 - (1) Se aprobă asocierea Orașului Pecica, prin Consiliul Local al orașului Pecica în 
cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, persoană 
juridică de drept român, înfiinţată în conformitate prevederile din Legea nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.G. nr. 26/2000 cu privire 
la asociaţii şi fundaţii și H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a 
statutului-cadru ale asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile 
de utilități publice. 
Art.2. -  Se aprobă Actul Constitutiv și Statul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 
Transport Public Arad astfel cum au fost modificate și completate de Asociați, în forma 
prevăzută în Anexa (1) și (2) la prezenta hotărâre. 

       Art. 3. –  (1) Se aprobă participarea Consiliului Local al orașului Pecica la patrimoniul iniţial al  
       Asociaţiei cu o contribuţie în valoare de 200 (două sute) lei. 

        -  (2) 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.  
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Art. 4 - (l) Se desemnează domnul Antal Petru, primar al orașului Pecica, cetăţean român, 
născut la data de 30.10.1972 , în Pecica domiciliat în Pecica, str. 218, bl.D1E, ap.5, posesor al 
C.I. seria AR, nr. 790571, eliberată de SPCLEP Pecica la data de 27.10.2016, în calitate de 
reprezentant al Consiliului Local al orașului Pecica în Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad. 

- (2) În cazul în care domnul Antal Petru, primar al orașului Pecica este în 
imposibilitatea îndeplinirii mandatului încredințat atribuțiile de reprezentare al Unității 
Administrativ-Teritoriale orașul Pecica în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de Transport Public Arad vor fi îndeplinite de persoana desemnată pentru 
exercitarea atribuțiilor primarului. 
Art. 5. – Se împuterniceşte domnul Antal Petru primar al orașului Pecica, în calitate de 
reprezentant al Consiliului Local al orașului Pecica 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 orașului Pecica, Actul 
Adiţional la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport 
Public Arad, anexate la prezenta hotărâre, și să exercite în numele și pe seama orașului Pecica 
atribuțiile specifice mandatului general de reprezentare. 
Art. 6. În situaţia în care persoana împuternicită la art. 5 de mai sus, se află în imposibilitatea 
exercitării mandatului încredinţat, orașul Pecica, respectiv Consiliul Local al orașului Pecica 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 orașului Pecica, Actul Adiţional nr. 5/2019 la Actul 
Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, 
anexate la prezenta hotărâre, și să exercite în numele și pe seama orașului Pecica atribuțiile 
specifice mandatului general de reprezentare. 
Art. 7. - 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. 8. - În situaţia în care persoana împuternicită la art. 7 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. 9. - Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Arad și Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Transport Public Arad, Primarul orașului Pecica, Compartiment Transport 
Local-domnul inspector Stan Mihail. 

 
 
 
       PREŞEDINTE  DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
          SULI IULIANA                                    Secretar general, MOȚ ADELA LILIANA 
 
 
 
 
 
 
 


