
 
 
 
 
 
             
                                        HOTĂRÂREA NR. 38 
                                        Din 18 FEBRUARIE 2020 
 
Privind acordarea unui mandat reprezentantului Orașului Pecica în Adunarea Generală a   
Asociaţilor pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de Transport Public Arad ,să voteze cuantumul anual al cotizaţiei orașului 
Pecica pentru anul 2020 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad și  
            a proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociației pentru anul 2020 
 
Consiliul Local al Orașului Pecica, Judeţul Arad, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
18.02.2020. 
 Având în vedere: 
-Inițiativa primarului Antal Petru, exprimată în referatul de aprobare nr.4944 din data de 17.02.2020, 
-Raportul de specialitate al domnului Stan Mihail, inspector Compartiment transport local Pecica, 
-Prevederile  H.C.L.Pecica  nr. 147 din 15 noiembrie 2019 a Consiliului Local al Orașului Pecica 
privind aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad; 
-Solicitarea nr. 1276/14.02.2020 primită din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 
Transport Public Arad, înregistrată la Primăria orașului Pecica cu nr. 4940/17.02.2020; 
-Prevederile Statutului și Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport 
Public Arad; 
-Nota de Fundamentare nr. 1009/15.01.2020 privind detalierea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al 
Asociației pentru anul 2020 și stabilire a cuantumului cotizației pentru anul 2020, 
-Decizia nr. 29/14.01.2020 a Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Transport Public Arad; 
-Hotărâre nr.40/21.01.2020  a Adunării Generale a Asociațiilor privind aprobarea propunerii 
cuantumului cotizațiilor membrilor asociației pentru anul 2020,  
-Prevederile art. 1 alin. (6), art. 16, alin. (7), art. 17, alin. (l) litera g) și alin. (11) din Legea nr. 
92/2007, legea serviciilor de transport public local, precum și pe cele ale prevederilor art. 6 lit. e), 
art. 8 alin. (3) lit. c), art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
-Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. (d) și (e), alin. (7) lit. (n), art. 132 din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
-Votul „pentru” a 16 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 16 consilieri.   
- In temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019  
  privind Codul administrativ, 
 
                                                          HOTĂRĂȘTE: 
 
Art. l. Se aprobă cuantumul cotizației orașului Pecica pentru anul 2020 la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Transport Public Arad, în cuantum de 25.464 lei. 
Art. 2. Se mandatează domnul Antal Petru, primar al orașului  Pecica, cetățean român, născut la data 
de 30.10.1972, la Pecica, domiciliat în Pecica, str.218, bl.D1E, et.2, ap.5-jud.Arad, 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, să voteze în Adunarea Generală a 
Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, în numele și 
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pe seama Consiliului Local al orașului Pecica, cuantumul anual al cotizației orașului Pecica în 
cuantum de 25.464 lei și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru anul 2020, 
conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. (1) Se aprobă plata cotizației pe anul 2020, datorată de orașului Pecica ca asociat în cadrul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad. 
           (2) Plata cotizației se va efectua astfel: în 4 rate trimestriale, egale, în prima lună a fiecărui 
trimestru. 
Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin domnul Stan Mihail, 
inspector Compartiment Transport Local Pecica şi se comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic. 
            -A.D.I.Transport Public Arad. 
            -Serviciul financiar-contabil și buget-doamna Dragoș Elisabeta. 
            -Domnul Stan Mihail, inspector Compartiment Transport Local Pecica. 
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