
  

 

 

 

INSTITUŢIA PRIMARULUI COMUNEI CLINCENI 

  Str. Principală nr.107 A, Comuna Clinceni, Judeţul Ilfov                                                                                                                                                        

Tel: +40(21)369 40 41   

fax: +40(21)369 43 93 
  

 

 

  PROIECT   DE  HOTĂRÂRE  

  
privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a AGA ADTPBI  

și acordarea de mandat special  
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov 

 

          Primarul  comunei Clinceni, judetul Ilfov, avand in vedere prevedrile  art  129 (1)  si 
art 136(1)  din OU 57/2019 privind Codul Administrativ  si tinand  cont de: 

  Adresa ADI- TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI – ILFOV  nr. 8636/21.06.2019 

 Expunerea de motive a Primarului comunei Clinceni 

  
În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local; 
Tinand cont de prevederile HCL-ului de constituire al Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov si de adresa ADTPBI nr. _ 8636/21.06.2019  

prin care solicita acordarea de mandat special; 

Ținând cont de prevederile art.8, alin. (3) lit.d^1), d^2), lit.i), lit.k), art. 9 alin.(2) lit.g), art.29 
alin.(2) şi art. 30 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

In aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice ele transport feroviar și rutier de călători 

și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului; 

 

Propun spre aprobare prezentul proiect de hotarare ce cuprinde urmatoarele  articole: 
 

 
Art.1. Se acordă mandat special, acordat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport 
Public București-Ilfov, în vederea aprobării Actului Adițional nr. 4 la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/17.09.2018, încheiat cu Societatea de 
Transport București STB SA. 
Art.2.  Se acordă mandat special pentru mandatarea Președintelui Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov pentru semnarea Actului Adițional nr. 4 la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători 1/17.09.2018, încheiat 
cu Societatea de Transport București STB SA. 
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Art.3.Se acordă mandat special pentru mandatarea Dlui/Dnei ______, reprezentant al asociatului 
Consiliul Local al localitații/comunei ______________ pentru semnarea, alături de Președintele 
Asociației a Actului Adițional nr. 4, la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
de călători nr. 1/17.09.2018, încheiat cu Societatea de Transport București STB SA. 
Art. 4. Se acordă mandat special, acordat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport 
Public București-Ilfov, în vederea aprobării Actului Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 3/17.05.2019, încheiat cu Serviciul de 
Transport Voluntari SA. 
Art.5.  Se acordă mandat special pentru mandatarea Președintelui Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov pentru semnarea Actului Adițional nr. 1 la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători 3/17.05.2019, încheiat 
cu Serviciul de Transport Voluntari SA. 
Art.6..Se acordă mandat special pentru mandatarea Dlui/Dnei ______, reprezentant al asociatului 
Consiliul Local al localitații/comunei ______________ pentru semnarea, alături de Președintele 
Asociației a Actului Adițional nr. 1, la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
de călători nr. 3/17.05.2019, încheiat cu Serviciul de Transport Voluntari SA. 
 
 

 

 

 

        

         INIŢIATOR , 

           PRIMAR,                                                                                           Avizat pentru legalitate,                   

BUDEANU ADRIAN                                                                          / SECRETARUL COMUNEI  

                                                                                                                              VLAD LILIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ______a Consiliului __________ din data de ______ 
 

Preşedinte de şedinţă 
 

Secretar General  
al ______ 

  
 
Localitatea   
Nr.   


