
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
COMUNA ARCHIŞ 
CONSILIUL  LOCAL ARCHIŞ 
                                                               
                                                             HOTĂRÂREA  nr.98 
                                                                    din  27.11.2019 

privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în 
vederea atribuirii gestiunii serviciului de transport public local de persoane , pe raza 

administrativ –teritorială a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, 
aprobarea Studiului de oportunitate , a formei de delegare a serviciilor de transport public de 

călători , avizarea Caietului de sarcini şi Regulamentului serviciului public de transport 
persoane în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad şi 

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

 
         Consiliul Local al comunei Archiş , întrunit în şedinţă de lucru extraordinară de îndată în data de 
27.11.2019, ora 900 , fiind prezenţi un număr de  7  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.93/14.11.2019 privind aderarea comunei Archiş la Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad. 
     Prevederile Legii nr. 92/2007 Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile 
administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 
51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată ,cu modificările și completările 
ulterioare; 
     Prevederile art. 5, alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al 
Parlamentului European şi 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)  şi  lit. e), alin. (6) lit.a), alin. (7) lit.n), art.286 alin. (4), 
art. 309, art. 310, art.311 și art. 315 din Ordonanță de Urgență a Guvernuluinr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
       Votul ,, pentru ” a 7  consilieri  
 
            În temeiul art.139 alin.(3) lit.g) din OUG  nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
                                                   
                                                                    HOTĂRĂȘTE: 
 
      Art. 1.   Se. aprobă  mandatarea  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public 
Arad în vederea atribuirii gestiunii serviciului de transport public local de persoane  pe raza 
administrativ – teritorială a Asociaţiei 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 de delegare, 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  de delegare 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 Adiţional la Contractul de 
delegare  în forma prezentată în anexă 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 de delegare , în forma 
prezentată în anexă la prezenta hotărâre. 
       Art. 6. Se aprobă Metodologia privind aplicarea măsurilor de protecție socială la transportul 
public local pe raza  Comunei Archiş, 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 de delegare , 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 de delegare încheiat între Asociație și Compania de Transport 
Public S.A. Arad. 
      Art.10. (1) Se mandatează Primarul interimar al Comunei Archiş, dl. Horhat Pavel - Nelu, să 
voteze în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Transport Public Arad, în numele și pe seama  Comunei Archiş, 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 Horhat Pavel - Nelu , Primarul interimar al Comunei Archiş , este 
în imposibilitatea îndeplinirii mandatului încredințat atribuțiile de reprezentare a Unității 
Administrativ-Teritoriale  Comuna Archiş în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de Transport Public Arad vor fi îndeplinite de persoana desemnată , respectiv d-l 
Rezban Aurel-Călin . 
       Art.11. Se mandatează Directorul executiv, dl. 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:                                      
       - Instituţiei Prefectului – judeţul Arad . 
       - A.D.I. Transport Public Arad. 
       - Primarului comunei Archiş. 
       -  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 
                 


