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JUDETUL ARAD

cousrlfltl LocAL AL coMttuEr eAnst

nOUAnttn iud.Arad,com.B6rca nr.20|Tet/Fax 0257-32770+E - maill:primariabirca @ yahoo.com.

HoriaAael NR.6

din data de 02 decembrie 2020

privind acordarea unui mandat reprezentantului Comunei B6rsa in Adunarea Generald, a Asocialilor
pentru modificarea Actului Constitutiv gi a Statutului Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard de

Transport Public Arad

Consiliul Local al ComuneiB6rsa, Judelul Arad, intrunit in gedinfa ordinar[ din data de 02.12.2020,

Av6nd in vedere:
- referatul de aprobare, inregistrat sub nr.2.720 /02.t2.2020, intocmit de cdtre primarul comunei

Bdrsa;
-tindnd seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Bdrsa;
-ludnd in considerare Hot5r6reanr. 60118.11.2019 a Consiliului Local al Comunei B6rsa privind
aderarea la Asociafia de Dezvoltare Intercomunitard Transport Public Arad;
-vdzind solicitareanr.22TTl 17.11.2020 primiti din partea Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitar[ de

Transport Public Arad, inregistrat[ la Primdria Bdrsa cu nr. 2705126.11.2020;
-avdnd in vedere prevederile art. 10, alin. (8) din Legea nr. 51,12006, privind serviciile comunitare de

utilitdti publice, in sensul c[, prin derogare de la prevederile art. 37 qi art. 92 din Lege a nr. 21512001,
republicatd, cu modificdrile qi completIrile ulterioare, statutul gi actul constitutiv al Asocia(iei pot fi
semnate in numele ;i pe seama UAT-ului, numai de cdtre primaruVpreqedintele consiliului jude{ean,

dup[ caz, care este qi reprezentantul UAT-ului, in adunlrile generale ale Asociafiei;
-conform Legii nr.9212007 privind serviciul de transport public local, Or'idonanfei nr. 2612000 cu privire
la asociafii gi fundalii, aprobatS cu modific[ri prin Legea nr.2461 2005, cu modific[rile ;i completarile
ulterioare qi Hotdrdrea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru gi a

statutului-cadru ale asocialiilor de dewoltare intercomunitarS cu obiect de activitate serviciile de utilit61i
publice, cu modificdrile gi completlrile ulterioare; 

.

-av6nd in vedere rezultattl votului deschis exprimat in qedin{a Consiliului local Bdrsa din
02.12.2020 voturi pentru 11 totalul de 11 consilieri

in temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.(d) qi lit.(e), alin. (7) lit.(n), art.
139 alin. (1), alin. (3), lit.(|, art.196 alin. (1) lit. (a) din Ordonan[ade Urgen(5 a Guvernului nr.
privind Codul administrativ;

ONSILIUL LOCAL

HOTAnA$rn

Art.l. Se aprob[ modifi carea Actului Constitutiv al Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitarl de

Transport Public Arad prin Actul Adilional nr. 912020Ia Actul Constitutiv al Asocia{iei, conform anexei
nr. 1, care face parte integrant[ din prezentahotdr6re.

data de

132, art.
57120t9



t

-'

Art.2. Se aprobl modificarea Statutului Asocia(iei de Dezvoltare Intercomunitard de Transport Public
Arad prin Actul Adifional nr. 912020 la Statutul Asociafiei, confonn anexei nr. 2, care face parte
integrantl din prezenta hotdrdre.

Art.3. (1) Se aprob6 aderarea ora;ului Chiqineu-Criq la Asociafia de Dezvoltare Intercomunitari de
Transport Public Arad.

(2) Se aprobd majorarea patrimoniul Asociafiei la suma de 11.600 lei, constituit din patrimoniul
inilial in valoare de I1.400 lei la care se adaug[ contribufia noului membru, oragul Chiqineu-Crig, 200
lei.

Art.4. Se aprobd modificarea componenfei Adunlri Generale a Asocialilor prin numirea
reprezentantului desemnat de autoritdtile deliberative ale noului membru asociat, precum qi a noilor
reprezentan{i desemnafi autorititile deliberative ale Unitililor administrativ teritoriale in care mandatele
de primari au fost atribuite altor persoane, dup[ cum urmeazil:

- domnul Chereji Florin Flavius, numit de Consiliul Local al Oragului Chigineu-Crig;
- domnul Feieg Cristian, numit de Consiliul Local al Oragului Sebi;;
- domnul D6nila Ioan Sorin, numit de Consiliul Local al Comunei Apateu;
- domnul Valea Nicolae Pavel, numit de Consiliul Local al Comunei Archig;
- domnul Coga Ioan, numit de Consiliul Local al Comunei Craiva;
- domnul Galea Petru $tefan, numit de Consiliul Local al Comunei Dieci;
- domnul Dolha Nicolae, numit de Consiliul Local al Comunei Fdntdnele;
- domnul Berari Ionel, numitd de Consiliul Local al Comunei Petrig;
- domnul Grad Gheorghe, numit de Consiliul Local al Comunei Secusigiu;
- domnul Ban Ciprian, numit de Consiliul Local al Comunei Sintea Mare;
- domnul Danciu Mircea Adrian, numit de Consiliul Local al Comunei $icula;
- domnul Sandu Cristian, numit de Consiliul Local al Comunei $ofronea;
- doamna Ignigca Emilia, numit de Consiliul Local al Comunei Tdrnova;
- domnul Mag Mihai, numit de Consiliul Local al Comunei Vladimirescu;
- domnul $iclovan Petru, numit de Consiliul Local a[ Comunei Zdddren|

Art.S. - Se imputernicepte domnul Ciev Avram, primar al comunei B6rsa, cetSlean romdn, n6scut la
data de 23.05.L956 la Bdrsa, domiciliat in Bdrsa, posesor al C.I. seria AR, nr. 945680, eliberatd de
SPCLEP Sebis, la data de 09.06.2020, in calitate de reprezentant al Consiliului Local al comunei B6rsa

;i membru al Adun[rii Generale a Asociafilor si voteze in favoarea adopt6rii actelor adifionale la
Statutul gi Actul Constitutiv al Asociafiei, sI semneze in numele gi pe seama Consiliului Local al
comunei Bdrsa, Actul Aditional nr. 912020 [a Actul Constitutiv qi Statutul Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitarl de Transport Public Arad, in forma prevdzutl, in Anexele 1 gi 2la prezenta hotlrdre gi

sI exercite in numele gi pe seama comunei Bdrsa atribufiile specifice mandatului general de reprezentare
in cadrul Adun[rii Generale a Asociafilor.

Art.6. in situalia in care persoana imputernicit[ la art. 5 de mai sus, se afld in imposibilitateaexercit[rii
mandatului incredintat, comuna B6rsa, respectiv Consiliul Local al comunei BArsa va fi reprezentati de
persoana desemnatl pentru exercitarea atribufiilor primarului, pentru a vota in favoarea adopt[rii actelor
adi{ionale la Statutul qi Actul Constitutiv al Asocia{iei gi a semna in numele qi pe seama Consiliului
Local al comunei B6rsa, Actul Adilional nr. 912020 la Actul Constitutiv qi Statutul Asocialiei de

Dezvoltare Intercomunitar[ de Transport Public Arad, in forma prev6zut[ in Anexele 1 qi2laprezenta
hotdr0re qi si exercite in numele $i pe seama comunei Bdrsa atribufiile specifice mandatului general de

reprezentare in cadrul Adundrii Generale a Asociafilor.

Art.7. - Se imputerniceqte dl. Ovidiu ILIE, director executiv in cadrul Aparatului Tehnic al Asocia{iei
sd indeplineasc6 procedurile prevdnfie de lege pentru inregistrarea modificirilor Actului Constitutiv qi

Statutului Asociafiei la Registrul asociaJiilor gi fundaliilor de pe l6ng5 grefaJudecdtoriei Arad.

Art.8. - ln situafia in care persoana imputernicitd la art.7 de mai sus, se afl6 in imposibilitateaexercitdrii
mandatului incredinfat, procedurile prev6zute de lege pentru inregistrarea modificdrilor Actului
Constitutiv gi Statutului Asocialiei la Registrul asociafiilor gi fundatiilor de pe l6ngd grefa Judecdtoriei
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Arad vor fi indeplinite de un alt reprezentanr a, \:::::;,ur Tehnic al Asocialiei de Dezvoltare

Intercomunitar6 de Transport public Arad. imputern:;.:. -:- a.est sens. de PreSedintele Asociafiei'

Art.9. - prezenta hotlr6re se comunic6 Instiruliei Pre:t::',ul-Judepl Arad qi Asocialiei de Dezvoltare

Intercomunitar[ de Transport Public Arad'

PRE$EDINTE

GHIURA PAVEL

SECRETAR GENERAL COMUNA

CRISAN IOAN
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