
 
 
 
 
 
             
                                               HOTĂRÂREA NR. 206 
                                                Din  03 decembrie  2020 
Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Pecica  în Adunarea 
Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în 
vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport 
public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a 
fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020, nr. 3/06.03.2020 și nr. 
4/10.09.2020 
 
Consiliul local al orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de 03.12.2020. 
Având în vedere: 
-Inițiativa primarului orașului Pecica exprimată prin  referatul de aprobare nr. 43139/19.11.2020, 
-Raportul de specialitate al domnului Mocanu Ioan Lucian, inspector Compartiment Transport 
Public Local, 
-Luând în considerare Hotărârea nr. 147/15.11.2019 a Consiliului Local al orașului Pecica privind 
 aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, 
-Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad nr. 
2276/17.11.2020, prin care se solicită acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului 
Pecica pentru a vota prin act adițional modificarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului 
de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, 
-Având în vedere 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, 
-Luând în considerare prevederile art. 5 din Regulamentul (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, 
-Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 
750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, 
-Având în vedere necesitatea modificării Programului de Transport la Contractul de delegare a 
gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 
704/02.12.2019, astfel cum a fost el modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 
2/21.01.2020, nr. 3/06.03.2020 și nr. 4/10.09.2020, 
-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.   
-În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. (d), (e), alin. (6) lit. (a), alin. (7), lit. (n), 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. 1. Se aprobă Actul adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport 
public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată 
în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Se aprobă modificarea și completarea Programului de Transport din Contractul de delegare a 
gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 
704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 
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2/21.01.2020, nr. 3/06.03.2020 și nr. 4/10.09.2020, în forma prezentată în anexa nr. 1 la Actul 
adițional nr. 5 la contract. 
Art. 3. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului 
de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în 
forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre. 
Art. 4. (1) Se mandatează dl. Antal Petru, Primarul Orașului Pecica, în calitate de reprezentant al 
Consiliului Local al Orașului Pecica și membru al Adunării Generale a Asociaților din cadrul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, să voteze în Adunarea Generală, în 
numele și pe seama Orașului Pecica, aprobarea Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare a 
gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 
704/02.12.2019, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre. 
            (2) În absența persoanei împuternicite la art. 4 alin. (1), Orașul Pecica, respectiv Consiliul 
Local al Orașului Pecica vor fi reprezentate în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de Transport Public Arad de persoana desemnată pentru exercitarea atribuțiilor 
primarului, pentru a vota în favoarea adoptării Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare a 
gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 
704/02.12.2019, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre.  
Art. 5. Se mandatează Directorul executiv, dl. Ovidiu Ilie, să semneze Actul adițional nr. 5 la 
Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act 
adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 
1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020, nr. 3/06.03.2020 și nr. 4/10.09.2020, în forma prezentată în anexă la 
prezenta hotărâre. 
Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împutemicește primarul orașului Pecica, prin 
donmnul Mocanu Ioan Lucian, inspector Compartiment Transport Public Local Pecica și se  
comunică: 
-Primarul orașului Pecica, 
- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad; 
- A.D.I. Transport Public Arad. 
-Domnul Mocanu Ioan Lucian, inspector Compartiment Transport Public Local Pecica. 
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