
 

 
HOTĂRÂREA NR.26 

DIN 29.03.2022 
 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local al 
Comunei Șimand în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Transport Public Arad privind modificarea Statutului 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad 

 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă ordinară, la data de 
29.03.2022 
Având în vedere: 

- inițiativa d-lui Sodinca Iustin-Constantinescu, exprimată în referatul de aprobare 
nr.1841/24.03.2022 

- Hotărârea nr. 86/18.11.2019, a Consiliului Local al Comunei Şimand, privind 
aderarea comunei Șimand la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport 
Public Arad; 

- adresele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad 
nr.287/22.03.2022, înregistrată la Primăria comunei Șimand sub nr. 
1839/24.03.2022 și 303/25.03.2022, înregistrată la Primăria comunei Șimand sub 
nr.1863/28.03.2022; 

- Prevederile Legii nr. 92/2007, privind serviciul de transport public local, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile  Ordonanței nr. 26/2000, cu privire la asociații şi fundații, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008, pentru aprobarea actului constitutiv-
cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 
activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.(d) și lit.(e), alin. (7) lit.(n), art. 132, art. 
196 alin. (1) lit. (a)  din O.U.G nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Votul „pentru” a 12 consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 13 consilieri 
În temeiul art. 139 alin.(3) lit. f) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1.  Se aprobă retragerea Comunelor Almaș, Bârsa, Cărand, Chisindia, Dieci, Ignești și 
Moneasa din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad. 
Art.2. Se aprobă diminuarea patrimoniului Asociației cu suma de 1.400 lei, reprezentând 
contribuția Comunei Almaș – 200 lei, Comunei Bârsa – 200 lei, contribuția Comunei Cărand 
– 200 lei, contribuția Comunei Chisindia – 200 lei, contribuția Comunei Dieci – 200 lei 
contribuția Comunei Ignești – 200 lei și contribuția comunei Moneasa, care se retrag din 
asociație, astfel încât patrimoniul asociației va fi în valoare de 9.200 lei. 
Art.3. Se aprobă modificarea componenței Adunării Generale a Asociaților prin radierea 
reprezentantului Consiliului Local al Comunei Almaș – dl. Costea Aurel Ginu, 
reprezentantului Consiliului Local al Comunei Bârsa – dl. Ciev Avram, reprezentantului 
Consiliului Local al Comunei Cărand – dl. Costuț Gligor, reprezentantului Consiliului Local al 
Comunei Chisindia – dl. Pașca Ionel, reprezentantului Consiliului Local al Comunei Dieci – 
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dl. Galea Ștefan Petru reprezentantului Consiliului Local al Comunei Ignești – dl. Urs Ioan 
Marinel și reprezentantului Consiliului local al comunei Moneasa – dl. Herbei Ioan-Nuțu. 
 
Art.4. Se aprobă modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 
Transport Public Arad prin Actul Adițional nr. 13/2022 la Statutul Asociației, conform anexei 
nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5. Se mandatează d-nul Dema Florin-Liviu, Primar al comunei Șimand, în calitate de 
reprezentant al Consiliului local al Comunei Șimand și membru al Adunării Generale a 
Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, să 
voteze în Adunarea Generală, în numele și pe seama Comunei Șimand, Actul Adiţional  nr. 
13/2022 la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, în 
forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre și să exercite în numele și pe seama 
Comunei Șimand, atribuțiile specifice mandatului general de reprezentare în cadrul Adunării 
Generale a Asociaților. 
Art.6. În absența persoanei împuternicite la art. 5, Comuna Șimand, respectiv Consiliul 
local al Comunei Șimand, vor fi reprezentate în Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad de persoana delegată pentru 
exercitarea atribuțiilor Primarului, pentru a vota în favoarea adoptării actului adițional la 
Statutul Asociației și a semna în numele şi pe seama Consiliul Local al Comunei Șimand, 
Actul Adiţional nr. 13/2022 la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 
Transport Public Arad, în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre și să exercite în 
numele și pe seama Comunei Șimand atribuțiile specifice mandatului general de 
reprezentare în cadrul Adunării Generale a Asociaților. 
Art.7. Se aprobă rescrierea Statutului Asociației, potrivit modificărilor aduse la acesta prin 
Actul Adițional nr. 13/2022, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.8. - Se împuterniceşte d-nul Ovidiu Ilie, director executiv în cadrul Aparatului Tehnic 
al Asociației să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea 
modificărilor Statutului Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa 
Judecătoriei Arad. 
Art.9. - În absența persoanei împuternicite la art. 8 de mai sus, procedurile prevăzute de 
lege pentru înregistrarea modificărilor 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. 10.  - Prezenta hotărâre se comunică cu: 
- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad – Serviciul juridic și contencios administrativ; 
- A.D.I. Transport Public Arad. 
          
 
 

Preşedinte de şedinţă,                  Avizat de legalitate, 
                Barna Lionel                                        Secretar general,  
              Brîndaş Lavinia 
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