
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
COMUNA ARCHIŞ 
CONSILIUL  LOCAL ARCHIŞ 
                                                               
                                                   
                                                             HOTĂRÂREA  nr.93 
                                                                    din  14.11.2019 
privind aderarea comunei Archiş la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public 

Arad 
 

         Consiliul Local al comunei Archiş , întrunit în şedinţă de lucru ordinară în data de 14.11.2019, 
ora 900 , fiind prezenţi un număr de  8 consilieri locali din 10 consilieri în funcţie, totalul consilierilor 
consiliului local fiind de 11. 
 
            AVÂND ÎN VEDERE : 

 
    Proiectul de hotărâre inițiat de d-l  primar interimar Horhat Pavel - Nelu  ; 
    Hotărârea Consiliului Local Archiş nr.88/08.11.2019 privind exprimarea intenţiei Comunei Archiş 
privind intrarea în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul Public Local 
Arad ; 
    Prevederile art. 121 alin. (2) din Constituția României; 
    Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare,  
    Prevederile Legii nr. 92/2007 Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile 
administrativ- teritoriale, cu modificările și completările ulterioare,  
    Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 
    Prevederile 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; 
    Prevederile art.89 alin. (1) şi art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 
     Adresa nr. 520/05.11.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, 
înregistrată la Primăria Comunei  Archiş sub nr.1848/05.11.2019 . 
       Votul ,, pentru ” a  8  consilieri  
 
         În temeiul art.139 alin.(1)   din OUG  nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
                                                   
                                                                    HOTĂRĂȘTE: 
 

     Art. 1 - (1) Se aprobă asocierea Comunei Archiş prin Consiliul Local al comunei Archiş 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 Statutul 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 Archiş 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 Archiş deleagă gestiunea serviciului 
public de transport persoane şi pune la dispoziție Sistemul de utilități publice, 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 domnul Horhat Pavel – Nelu, primar interimar al comunei Archiş, 
cetăţean român, născut la data de 12.07.1971 în Orş. Ineu, domiciliat în localitatea Archiş, nr.138, 
comuna Archiş, judeţul Arad, posesor al C.I. seria AR, nr.696213, eliberată de SPCLEP Beliu la data 
de 16.10.2014, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al comunei Archiş în Adunarea Generală 
a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad. 
       (2) În cazul în care domnul Horhat Pavel – Nelu , primar interimar al comunei Archiş este în  
imposibilitatea îndeplinirii mandatului încredințat atribuțiile de reprezentare al Unității Administrativ-
Teritoriale comuna Archiş în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 
Transport Public Arad vor fi îndeplinite de d-l Rezban Aurel – Călin, inspector în cadrul 
Compartimentului Cultură din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Archiş cetăţean 
român, născut la data de 08.08.1973  în Beliu, domiciliat în localitatea Hăşmaş, nr.25, comuna 
Hăşmaş, judeţul Arad, posesor al C.I. seria AR, nr.786931, eliberată de SPCLEP Beliu la data de 
28.09.2016. 
      Art. 5. – Se împuterniceşte domnul Horhat Pavel – Nelu, primar nterimar al comunei Archiş în 
calitate de reprezentant al Consiliului Local al comunei Archiş 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 Archiş 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 Archiş  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 Archiş, respectiv Consiliul Local al comunei Archiş va fi 
reprezentată de d-l Rezban Aurel – Călin, inspector în cadrul Compartimentului Cultură din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului comunei Archiş, 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 Archiş, 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 Archiş 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 –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul interimar al comunei 
Archiş prin Compartimentele de specialitate .. 
       Art.10.    Prezenta hotărâre se comunică:                                      

       - Instituţiei Prefectului – judeţul Arad . 
       - Primarului comunei Archiş 
       - Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad. 
       -  Se afişează la panoul publicitar. 
       - Se anexează la dosarul special de şedinţă.          
                     
                                                                                         
                                                                                                          Contrasemnează pentru legalitate,                            
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                   SECRETAR GENERAL 
       
                     DENUŢ ANDREI                                                        ANTA GHEORGHE - FLORIN 
                 


