
 

 

HOTĂRÂREA NR.100 

DIN 03.12.2019 
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, avizarea Caietului de sarcini și Regulamentului serviciului public de transport 
persoane în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad și 

aprobarea documentației de delegare a serviciului prin atribuire directă către Compania de 
Transport Public S.A. Arad 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă extraordinară, la data 
de 03.12.2019 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al d-nului Dema Florin-Liviu, Primar al comunei Şimand; 
- Raportul de specialitate al d-nei secretar Brîndaş Lavinia; 
- Prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilități publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile  Legii nr. 92/2007, a serviciilor publice de transport persoane în unităţile 

administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 5, alin. (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; 

- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.(d), (e), alin. (6) lit.(a),  alin. (7), lit. (n), 
art. 196 alin. (1) lit. (a), art.286 alin. (4), art. 309, art. 310, art. 311 și art. 315  din 
Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, 
actualizat; 

- votul „pentru” a 9 consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 10 consilieri 
În temeiul art. 139 alin.(3), lit.(g) din O.U.G. nr.57/2019, privind codul administrativ, 

actualizat; 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
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. - Se aprobă Caietul de Sarcini al serviciului public de transport persoane și 
Regulamentul serviciului public de transport persoane, în forma prezentată în anexele 12 și 
13 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local- Act Adiţional la 
Contractul nr. ________/_________, în forma prezentată în anexa nr. 1 la prezenta 
hotărâre. 
Art. 3.  - Se aprobă Programul de Transport, conform Anexei nr. 2 la Contractul de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public local- Act Adiţional la Contractul nr. 
________/_________, în forma prezentată în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
Art. 4.  - Se aprobă Planul tarifar al serviciului public de transport persoane, conform 
Anexei nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local- Act 
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Adiţional la Contractul nr. ________/_________, în forma prezentată în anexa nr.1 la 
prezenta hotărâre. 
Art. 5. -  Se aprobă facilităţile la transportul public, conform Anexei nr. 6.1 la Contractul 
de delegare a gestiunii serviciului de transport public local- Act Adiţional la Contractul nr. 
________/_________, în forma prezentată în anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 
Art. 6.  - Se aprobă Metodologia privind aplicarea măsurilor de protecție socială la 
transportul public local pe raza Comunei Şimand, conform Anexei nr.2 la prezenta 
Hotărâre. 
Art. 7. -  Se aprobă Tariful de acordare a licențelor de traseu, pentru prestarea serviciului 
public de transport persoane, la un cuantum de 50 lei/licență. Sumele colectate se 
constituie venituri la Bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public 
Arad. 
Art. 8.  - Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local- 
Act Adiţional la Contractul nr. ________/_________, conform anexei nr. 1 la prezenta 
Hotărâre. 
Art. 9.  - Se aprobă încheierea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public local- Act Adiţional la Contractul nr. ________/_________, încheiat între Asociație și 
Compania de Transport Public S.A. Arad. 
Art.10. - (1)Se mandatează Primarul Comunei Şimand, d-nul DEMA FLORIN-LIVIU, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Transport Public Arad, în numele și pe seama Comunei Şimand, 
aprobarea Actului Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public local efectuat pe raza Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public 
Arad încheiat cu Compania de Transport Public S.A. Arad. 
(2) În cazul în care domnul DEMA FLORIN-LIVIU, Primarul Comunei Şimand, este în 
imposibilitatea îndeplinirii mandatului încredințat atribuțiile de reprezentare a Unității 
Administrativ-Teritoriale Comuna Şimand în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de Transport Public Arad vor fi îndeplinite de persoana desemnată pentru 
exercitarea atribuțiilor primarului.  
Art.11. - Se mandatează Directorul executiv, d-nul Ovidiu Ilie, să semneze Actul Adițional 
la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local efectuat pe raza 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad încheiat cu Compania 
de Transport Public S.A. Arad. 
Art. 12. -  Prezenta hotărâre se comunică cu: 
- Primarul comunei Şimand; 
- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ; 
- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad. 
 
 

         
Preşedinte de şedinţă,              Avizat de legalitate, 
      Bogdan Petru                       Secretar general  

 Brîndaş Lavinia 
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