
 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR.55 
DIN 23.06.2022 

 
privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

Comunei Șimand în Adunarea Generală a Asociaţilor 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru 

aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului de transport public local pe 
raza teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport 

Public Local Arad 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă extraordinară la data 
de 23.06.2022 

Având în vedere: 
- inițiativa Primarului Comunei Șimand, exprimată în referatul de aprobare 

nr.2933/16.06.2022; 
- raportul nr.2934/16.06.2022 a doamnei Brîndaș Lavinia, secretar general al 

comunei Șimand; 
- Hotărârea nr.86/18.11.2019 a Consiliului local al comunei Șimand privind 

aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad; 
- solicitarea nr. 743/10.06.2022 primită din partea Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Transport Public Arad, înregistrată la Primăria comunei 
Șimand sub nr.2896/10.06.2022; 

- prevederile art. 5, alin. (1), lit. ”a”, art. 17 alin. (3)  lit. ”a”, art. 18 alin. (1) lit. ”a” 
și alin. (3), precum și ale art. 22 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de Transport Public Arad; 

- prevederile art. 1 alin. (6), art. 16, alin. (7), art. 17, alin. (l) litera g) și alin. (11) 
din Legea nr. 92/2007, legea serviciilor de transport public local, precum și 
prevederile art. 6 lit. e), art. 8 alin. (3) lit. c), art. 10 din Legea nr. 51/2006 
privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Şimand; 
- votul pentru a 13 consilieri din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi  13 consilieri 

 
În temeiul prevederilor art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. (d) și (e), alin. (7) lit. 

(n), art. 132, 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 
 
                                

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1. -  Se aprobă Strategia de dezvoltare a Serviciului de transport public local pe 
raza teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local 
Arad, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre. 
Art.2. (1) -  Se mandatează Dema Florin-Liviu, în calitate de reprezentant 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 
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pe seama Comunei Șimand, aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului de 
transport public local pe raza teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 
Transport Public Local Arad, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre. 
(2) În absența persoanei împuternicite la art. 2 alin. (1), 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 Strategiei de 
dezvoltare a Serviciului de transport public local pe raza teritorială a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad, în forma prezentată în 
anexă la prezenta hotărâre.  
Art.3. -  Prezenta hotărâre se comunică cu: 
- Instituţia Prefectului-Judeţul Arad; 
- A.D.I. Transport Public Arad. 
 
       Președinte de ședință, 
             Bodnariu Sorin         Avizat de legalitate, 
                                                                  Secretar general,  
                                                                              Brîndaș Lavinia 
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