
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.50 
DIN 14.04.2021 

privind acordarea unui mandat special  
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad să exercite,  

în numele și pe seama Comunei Șimand 
atribuțiile de autoritate publică tutelară pentru 

operatorul de transport regional S.C. “Compania de Transport Public” S.A. Arad 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă extraordinară, la data de 
14.04.2021 
Având în vedere: 
 

- Inițiativa Primarului Comunei Șimand, exprimată în referatul de aprobare nr. 
1438/26.03.2021; 

- Raportul de specialitate al d-nei secretar general Brîndaș Lavinia; 
- adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad nr. 

285/15.03.2021, înregistrată la Primăria Comunei Șimand sub nr.1431/26.03.2021 
prin care solicită adoptarea unei hotărâri cu privire la acordarea unui mandat special 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad să exercite, în 
numele și pe seama Comunei Șimand, atribuțiile de autoritate publică tutelară pentru 
operatorul de transport regional S.C. “Compania de Transport Public” S.A. Arad; 

- prevederile art. 18, alin. (2), punctul I, pct. 3 din Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de Transport Public Arad; 

- prevederile art. 27 alin. (3) raportat la prevederile art. 10, alin. (5) din Legea nr. 
51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- prevederile art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. (d), (e), alin. (6) lit. (a), alin. (7), 
lit. (n), art. 139 alin. (1), alin. (3), lit.(h), art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Șimand;  
- votul „pentru” a 11 consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 11 consilieri 

 
În temeiul art. 139 alin.(3),lit.h) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 

         HOTĂRĂȘTE: 
Art. l. Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Transport Public Arad să exercite, în numele și pe seama Comunei Șimand, atribuțiile de 
autoritate publică tutelară pentru operatorul de transport regional “S.C. ”Compania de 
Transport Public” S.A. Arad. 

Art. 2. În baza mandatului acordat potrivit art. 1, Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară de Transport Public Arad, în calitate de autoritate publică tutelară va avea 
atribuţiile, drepturile şi competențele prevăzute de: O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; de Normele 
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Metodologice din 28 septembrie 2016 pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a 
listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a 
procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
722/28.09.2016; precum și cele prevăzute la art. 18, alin. (2), punctul I din Statutul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad- Serviciul Juridic și contencios administrativ 
- A.D.I. Transport Public Arad. 

 
 

 

     Preşedinte de şedinţă,           Avizat de legalitate, 
                       Bogdan Petru                              p.Secretar general,  
                       Inspector  

       Chiș Codruța-Rodica 
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