
ROMÂNIA 
JUDEȚUL ARAD  

ORAȘUL PECICA 

 
 

HOTĂRÂREA nr. 162 

din 25.11. 2019 

privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în 
vederea atribuirii gestiunii serviciului de transport public local de persoane, pe raza 
administrativ-teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad 

 
Consiliul Local al Orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de 25.11.2019 

 
Având în vedere: 
- inițiativa Primarului Orașului Pecica exprimată în referatul de aprobare nr. 50194/25.11.2019, 
- Hotărârea nr. 147/15.11.2019 a Consiliului Local al Orașului Pecica privind aderarea la Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, 
- Raportul nr. 50195/25.11.2019 al compartimentului transport din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Orașului Pecica 
- adresa Consiliului Concurenței nr. 85436/05.11.2019, prin care se solicită mandatarea asociației în 
vederea atribuirii gestiunii serviciului de transport persoane pe raza asociației, în vederea emiterii 
avizului, 
- 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 Regulamentului (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, 
- Ținând cont de faptul că prin Notificarea 2018-172507 a fost publicat anunțul de intenție a încheierii 
contractului de delegare a serviciilor de transport public local, între Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară de Transport Public Arad și Compania de Transport Public S.A. Arad, 
- Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Pecica 
- Votul ” pentru ” a 15 consilieri din cei 17 în funcție fiind prezenți 15 consilieri 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. (d), lit. (e), alin. (6) lit. (a), alin. (7) lit. (n), 
art. 139 alin. (I), alin. (3) lit.(g), art. 196 alin. (l) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 - privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1. Se aprobă mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în 
vederea atribuirii gestiunii serviciului de transport public local de persoane, pe raza administrativ-
teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad. 
Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la indeplinire de către primar prin Compartiment transport și se 
comunică cu: 

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