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HOTĂRÂREA nr.90 
din data de 29.10.2019 

 
Privind exprimarea intenției Comunei Zădăreni privind intrarea în cadrul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Transportul Public Local 

Arad 
 

 
      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZĂDĂRENI, întrunit în şedinţa sa ordinară, din data de 
29.10.2019, orele 1730, 
 
 Având în vedere: 
- prevederile art. 89 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind codul Administrativ, Legii nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007 Legea serviciilor publice de transport 
persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, ale 
Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a 
statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilități publice, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 742/2014, Ordinul 
nr. 182/2011 privind modificarea și completarea Normelor de aplicare a legii serviciilor de 
transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei 
administrative nr. 353/2007, Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și 
fundații; 
Ținând cont de faptul că Comuna Zădăreni este străbătută de DJ 682 care face legătura 
între Comuna Zădăreni și Municipiul Arad, și care oferă mobilitate locuitorilor din 
comună/oraș spre și dinspre Arad; 
- Adresa ADI Transport Arad cu nr.469 din 10.10.2019; 
- Referatul Secretarului cu 6702 din 25.10.2019; 
- Referat aprobare al primarului nr.6701 din 25.10.2019; 
- Votul “pentru” a 10 consilieri din totalul de 11 în funcţie, fiind prezenţi 10 consilieri. 

 
În temeiul art.129 alin.1 și art.139 din O.U.G. Nr.57/2019, privind Codul 

Administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

ART.1. – Se exprimă intenția Comunei Zădăreni 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 ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi se comunică 
cu:  
- Instituţia Prefectului – Judeţul Arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ; 
- ADI Transport Arad;  
- Prin afişare la sediul primăriei şi pe site-ul propriu,www.primariazadareni.ro 
         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR, 
  BENE FLORIAN          CORBEI EMANUEL PETRU 
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