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HOTĂRÂREA nr. 98 
din data de 15.11.2019 

 

Privind aderarea Comunei Zădăreni la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
de Transport Public Arad 

 
      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZĂDĂRENI, întrunit în şedinţa sa de îndată, din data de 
15.11.2019, 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; 
- Adresa ADI Transport Arad cu nr.7218 din 14.11.2019; 
- Referatul Secretarului cu 7241 din 15.11.2019; 
- Referat aprobare al primarului nr.7240 din 15.11.2019; 
- Votul “pentru” a 8 consilieri din totalul de 11 în funcţie, fiind prezenţi 8 consilieri. 

 

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

 

Art. 1 - (1) Se aprobă asocierea Comunei Zădăreni, prin Consiliul Local al comunei Zădăreni 
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 comunei/orașului Zădăreni, 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.  
- (3) – Potrivit art. 13 din Statutul Asociației, comuna/orașul Zădăreni deleagă gestiunea 
serviciului public de transport persoane şi pune la dispoziție Sistemul de utilități publice, 
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respectiv infrastructura tehnico-edilitară aferentă din proprietatea publică sau privată a 
localității, operatorului – Compania de Transport Public S.A. Arad prin act adițional la 
Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului public de transport persoane, încheiat între 
Asociație și operator.  
Art. 4 - (l) Se desemnează doamna Petri Doina primar al comunei Zădăreni, cetăţean român, 
născut la data de 29.04.1959, în comuna Zădăreni, domiciliată în comuna Zădăreni, nr. 275B, 
județul Arad, posesoare al C.I. seria AR, nr. 466909, eliberată de SPCLEP Arad la data de 
23.04.2010, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al comunei/orașului Zădăreni în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad. 
-(2) În cazul în care doamna Petri Doina, primar al comunei Zădăreni este în imposibilitatea 
îndeplinirii mandatului încredințat atribuțiile de reprezentare al Unității Administrativ-
Teritoriale comuna Zădăreni 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 doamna Petri Doina primar al comunei/orașului Zădăreni, în 
calitate de reprezentant al Consiliului Local al comunei/orașului Zădăreni 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 
comunei/orașului Zădăreni, 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 comunei/orașului Zădăreni 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, comuna/orașul Zădăreni, respectiv Consiliul Local al 
comunei/orașului Zădăreni, 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 comunei 
Vladimirescu, 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 comunei/orașului ... 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 – Direcţiile/Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului 
Local vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art. 10. - Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Arad și Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de Transport Public Arad și 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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