ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ARCHIŞ
CONSILIUL LOCAL ARCHIŞ
HOTĂRÂREA nr.88
din 08.11.2019
privind exprimarea intenţiei Comunei Archiş privind intrarea în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Transportul Public Local Arad
Consiliul Local al comunei Archiş , întrunit în şedinţă de lucru extraordinară în data de
08.11.2019, ora 900 , fiind prezenţi un număr de 9 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 şi avizat favorabil de
comisia de specialitate a Consiliului Local ;
Prevederile art.89 alin. (1) şi art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019
privind Codul administrativ,
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 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, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 742/2014, Ordonanței Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociații și fundații;
Ținând cont de faptul că Comuna/Archiş este străbătută de linia de autobuz 0402 Bîrzeşti – Ineu,
care oferă mobilitate locuitorilor din comună spre și dinspre Ineu ;
Votul ,, pentru ” a 9 consilieri
În temeiul art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se exprimă intenția Comunei Archiş de participare, prin Consiliul Local, în calitate
de asociat, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad,
persoană juridică de drept privat și de interes public ..
Art.2. 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.
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