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JUD|NL ARAD

CONSTLIUL LOCAL AL CAMUNEI BARSA

RouA|wA;ud.Ara4com.Bersa nr.2oolTet/Fax 0257-321101,E - maitl:primariabirsa @ yahoo.com.

HOTiRiREA NR,3

din data de L7.01.2020

privind acordarea unui mandat reprezentantului Comunei Barsa in Adunarea Generale a
Asociatilor pentru modificarea Actului Constitutiv gi a StatutuluiAsociatiei de Dezvoltare

lntercomunitard de Transport Public Arad

Consiliul Local al Comunei Barsa, JudetulArad, intrunitin qedinla ordinard din data de 17
ianuarie 2020, fiind prezenti un numar de l1 consilieri din totalul de 11 ln functie,

Avand in vedere:
- iniliativa Primarului Comunei Barsa, exprimata 1n proiectul de hotarare initiat si expunerea
de motive ce insoteste acest proiect;
-luand in considerare Hotararea nr. 60 din data de 18 noiembrie 2019 a consiliului Local al
Comunei
-Vdzand solicitarea nr. 931/30.12.2019 primitd din partea Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitard de Transport Public Arad, inregistrata la Primeria Barsa cu nr.
7 t07 .01.2020:
-Avand in vedere prevederile art. 10, alin. (8) din Legea nr. 51/2006, privind serviciile
comunitare de utilitaf publice, in sensul cd, prin derogare de la prevederile art. 37 gi art. 92
din Legea N.2151200'l, republicate, cu modificerile 9i completarile ulterioare, statutul qi
actul constitutiv al Asociatiei pot fi semnate in numele qi pe seama UAT-ului, numai de cdtre

- primarul care este gi reprezentantul UAT-ului, ?n adunarile generale ale Asocialiei;
- -Conform Legii nr. 92/2007 privind serviciul de transport public local, Ordonantei nr.2612000

cu privire la asociatii 9i fundatii, aprobata cu modificeri prin Legea nr. 2461 2005, cu
modificdrile 9i completdrile ulterioare gi Hoterarea Guvernului nr.855/2008 pentru
aprobarea actului constitutiv-cadru qi a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare
intercomunitare cu obiect de activitate serviciile de utilit6ti publice, cu modificerile Qi
completdrile ulterioare;
-avizul favorabil dat proiectului prezentei hotarari, de catre comisiile pe domenii de
specialitate de la nivelul consiliului local Barsa,
-votul "pentru" al unui numar de unsprezece consilieri, de aprobare a proiectului de hotarare

in temeiul prevederilor art. '139 alin. (1), alin. (3), lit.(e), art. 196 alin. (1) lit. (a), din
Ordonantd de Urgentd a Guvernului nr. 5712019 - privind Codul administrativ,

HOTARAgTE

Art.1. Se aprobe modificarea Actului Constitutiv alAsociatiei de Dezvoltare lntercomunitara
de Transport Public Arad prin Actul Aditional nr. 712020 la Actul Constitutiv al Asocialiei,
conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hoterare.
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Art.2. Se aprob6 modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitard de
Transport Public Arad prin Actul Adilional nr. 7/2020 la Statutul Asociatiei, conform anexei nr.
2, care face parte integrante din prezenta hoterare.

Art.3. Se aprobe retragerea comunei Dorobanti din Asociatia de Dezvoltare lntercomunitard
de Transport Public Arad.

Art.4. Se aprobe aderarea comunelor $i$tarovet Si Bocsig la Asociatia de Dezvoltare
lntercomunitard de Transport Public Arad.

Art.s. Se aprobe diminuarea patrimoniului Asociatiei cu suma de 200 lei, reprezentand
contributia comunei Doroban{i, care se retrage din asociatie, iar ulterior se aprobe majorarea
patrlmoniului Asociatiei cu suma de 400 lei, reprezentand contributia noilor membrii, cate 200
lei fiecare, astfel incat patrimoniul asociatiei va fi in valoare de 11.600 lei.

Art.6. Se aprobA modificarea componentei Adunari Generale a Asociatilor prin radierea
reprezentantului numit de Consiliul Local al Comunei Dorobanti, Korondi-Jozsa Erica qi

numirea reprezentanlilor desemnati de autoritatile deliberative ale noilor membri asociali,
dupe cum urmeazS:

-domnul Jurjescu Dorel-Marinel, numit de Consiliul Local al Comunei $igtarovat;
-doamna Abrudean Teodora Felicia, numita de Consiliul Local al Comunei Bocsig.

Art"7. * Se imputernicegte domnul CIEVAVMM, primar al Comunei Barsa, cetatean roman,
n5scut la data de 23.05.1956 la Barsa, domiciliat in Bersa, nr.262, posesor al C.l. seria AR,
N.487492, eliberate de SPCLEP Barsa, la data de 16.09.2010, in calitate de reprezentant al
Consiliului Local al comunei Barsa gi membru alAdunerii Generale a Asociafilor sd voteze in
favoarea adoptarii actelor aditionale la Statutul gi Actul Constitutiv al Asocialiei, se semneze
innumelegi pe seama Consiliului Localal comunei Barsa, ActulAditional N.712020\a Aclul
Constitutiv gi Statutul Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitard de Transport Public Arad, in
forma prevezutd in Anexele 1 Si 2 la prezenta hotdrare gi se exercite in numele gi pe seama
comunei Barsa atributiile specifice mandatului general de reprezentare in cadrul Adunarii
Generale a Asociatilor,

Arl.8. in situatia in cqre persoana imputernicite ta art. 7 de mai sus, se afle in imposibilitatea
exerciterii mandatuluilncredintat, comuna Barsa, respectiv Consiliul Localal Comunei Barsa
va fi reprezentate de persoana desemnat6 pentru exercitarea atributiilor primarului, pentru a
vota in favoarea adoptarii actelor aditionale la Statutul 9i Actul Constitutiv al Asociatiei Qi a
semna Tn numele Si pe seama Consiliului Local al Comunei Barsa, Actul Aditional N.712020
la Actul Constitutiv gi Statutul Asocialiei de Dezvoltare lntercomunilard de Transport Public
Arad, in forma prevezut5 ln Anexele 1 si 2 la prezenta hoterare gi se exercite Tn numele Si pe
seama comunei/oragului ... atributiile specifice mandatului general de reprezentare in cadrul
Adundrii Generale a Asocialilor.

Art.g. - Se imputernicegte dl. Ovidiu lLlE, director executiv in cadrul Aparatului Tehnic al
Asociatiei se indeplineasca procedurile prevezute de lege pentru inregistrarea modificerilor
Actului Constitutiv gi Statutului Asociatiei la Registrul asociatiilor gi fundatiilor de pe langd
grefa Judecatoriei Arad.

Art.lo. - ln situatia in care persoana imputernicita la art. I de mai sus, se afle in
imposibilitatea exercitarii mandatului incredintat, procedurile prevezute de lege pentru
inregistrarea modificerilor Actului Constitutiv 9i Statutului Asociatiei la Registrul asociatiilor gi

fundatiilor de pe lange grefa Judecetoriei Arad vor fi Tndeplinite de un alt reprezentant al
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Aparatulul T.--: j -:ccalie de Dezvoltare lntercomunitard de Transport Public Arad,
imputernic: - a::s: se"rs de Presedintele Asociallei.

Art.11, -p- -a-- 3:TUnei Barsa, va duce la indeplin rea prevederl or prezente hotarari: :z:-:i -oterare se comunice c.r:

- -st iu! a Prefectului- Judelul Arad:
- ^ D.l. Transport Public Arad.
- PrLmarulul Comunei Barsa

PRESEDINTE DE SEDINTA

Ghiura Pavel


