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H O T Ă R Â R E A   NR. 26 
din 26 februarie 2021 

 
privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport 

Public Arad în vederea atribuirii gestiunii serviciului de transport public local de 
persoane, pe raza administrativ-teritorială a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Transport Public Arad, avizarea Caietului de sarcini și 
Regulamentului serviciului public de transport persoane în cadrul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad și aprobarea 
documentației de delegare a serviciului prin atribuire directă către Compania de 

Transport Public S.A. Arad 
 

 
Consiliul Local al Oraşului Chişineu Criş, întrunit în şedinţă ordinară în 

data de 26.02.2021, 
Având în vedere: 

- Inițiativa Primarului Orașului Chișineu Criș, d-l Chereji Florin Flavius, exprimată prin 
referatul de aprobare; 

- Raportul d-nei Scorțe Florina – Secretar general al Orașului Chișineu Criș; 
- Prevederile art. 121 alin. (2) din Constituția României; 
- Adresa nr. 159/12.02.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport 

Public Arad, înregistrată la Primăria Orașului Chișineu-Criș sub nr. 1854/15.02.2021; 
- Luând în considerare Hotărârea nr. 11/29.01.2021 a Consiliului Local al Orașului 

Chișineu-Criș privind aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport 
Public Arad, 

- prevederile Legii nr. 92/2007, privind serviciile publice de transport persoane în unitățile 
administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu 
prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile 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 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, 

- În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.(d), (e), alin. (6) lit.(a),  alin. (7), lit. 
(n), art. 139 alin. (1), alin. (3), lit.(g), art. 196 alin. (1) lit. (a), art.286 alin. (4), art. 309, 
art. 310, art. 311 și art. 315  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - 
privind Codul administrativ,  

- prevederile art. 139 alin. (3) lit. ”f” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
potrivit căruia cvorumul necesar este votul favorabil al majorității absolute a consilierilor 
locali în funcție; 

- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din domeniul juridic și al Comisiei de 
specialitate din domeniul amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, 



protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură pe lângă Consiliul 
Local al Orașului Chișineu-Criș; 

- 11 voturi pentru și 2 abțineri din totalul de 14 consilieri locali în funcție și 1 mandat de 
consilier local încetat, la ședință fiind prezenți 13 consilieri locali 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) coroborat cu prevederile art. 139 din O.U.G. nr. 57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare 
 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1. Se aprobă mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport 
Public Arad ca, în numele și pe seama unității administrativ teritoriale Orașul Chișineu-Criș, 
să exercite dreptul de a delega gestiunea serviciului de transport public local de persoane 
către Compania de Transport Public S.A. Arad și de a pune la dispoziție Sistemul de utilități 
publice, pe raza administrativ-teritorială a Asociației 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 nr. 
750/03.12.2019 - Act Adiţional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în 
anexă 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 nr. 750/03.12.2019 - Act Adiţional la 
Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost el modificat prin Actele adiționale nr. 
1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020, nr. 3/06.03.2020, nr. 4/10.09.2020 și nr. 5/28.12.2020 la 
contract, în forma prezentată în anexă 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 nr. 
750/03.12.2019 - Act Adiţional la Contractul nr. 704/02.12.2019, 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 nr. 750/03.12.2019 - Act 
Adiţional la Contractul nr. 704/02.12.2019, 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 Oraşului Chișineu-Criș, 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, precum și Tariful de 
preschimbare a licențelor de traseu, la un cuantum de 10 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 
nr. 750/03.12.2019 - Act Adiţional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost el 
modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020, nr. 3/06.03.2020, nr. 
4/10.09.2020 și nr. 5/28.12.2020 la contract, conform anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre. 

Art.9. Se aprobă Actul adițional nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de 
transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, 
în forma prezentată în anexa nr. 3 la prezenta Hotărâre. 



Art.10. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 6 la Contractul de delegare a 
gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul 
nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 

Art.11. (1) Se mandatează dl. Chereji Florin Flavius, Primarul Orașului 
Chișineu-Criș, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Orașului Chișineu-Criș și 
membru al Adunării Generale a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Transport Public Arad, să voteze în Adunarea Generală, în numele și pe 
seama Orașului Chișineu-Criș, aprobarea Actului adițional nr. 6 la Contractul de delegare a 
gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la 
Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 

(2) În absența persoanei împuternicite la art. 11 alin. (1), Orașul Chișineu-Criș, 
respectiv Consiliul Local al Orașului Chișineu-Criș vor fi reprezentate în Adunarea Generală 
a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad de persoana 
desemnată pentru exercitarea atribuțiilor primarului, pentru a vota în favoarea adoptării 
Actului adițional nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public 
local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma 
prezentată în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.  

Art.12. Se mandatează Directorul executiv, dl. Ovidiu Ilie, să semneze Actul adițional 
nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 
750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost 
modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020, nr. 3/06.03.2020, nr. 
4/10.09.2020 și nr. 5/28.12.2020, în forma prezentată în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 

Art.13. Prezenta hotărâre se comunică tuturor celor interesați, prin grija Secretarului 
General al Orașului Chișineu-Criș: 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad; 
- Primarului Orașului Chișineu-Criș; 
- Direcției Economice și Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Achiziții Publice 

și Investiții din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Orașului Chișineu-Criș; 
- A.D.I. Transport Public Arad; 
- Se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Orașului Chișineu-Criș 

www.primariachisineucris.ro 
 

 
 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ 
      BIRO ZOLTAN                                                     SECRETAR GENERAL                        

                                                                                                SCORȚE FLORINA      
 
 
 



 
 

 
Red./Dact. 
S.F./S.F. 
5 Ex. 
Anexe 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL,  

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI 
……………………………… 

PROCEDURĂ OBLIGATORIE ULTERIOARĂ ADOPTĂRII  

HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ………………………………………… NR. …/20… 

Nr. 
crt. 

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura 
persoanei 

responsabile să 
efectueze 
procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii …/…/20 ….  
2 Comunicarea către primarul comunei1+4) …/…/20 ….  
3 Comunicarea către prefectul județului1+4) …/…/20 ….  
4 Aducerea la cunoștință publică2+3+5) …/…/20 ….  

5 
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 
individual3) 

…/…/20 …. 
 

6 
Hotărârea devine obligatorie și produce 
efecte3) 

…/…/20 
…. 

 

Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare: 

1) art. 48 alin. (2): „Secretarul unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile 
consiliului local primarului și prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare 
de la data adoptării.”; 

2) art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor cu caracter normativ 
se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 

3) art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii și produc efecte 
de la data aducerii lor la cunoștință publică, iar cele individuale, de la data comunicării.” 

4) art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: … 
   a) primarului unității administrativ-teritoriale; 
   b) prefectului județului.” 
5) art. 115 alin. (6): „Actele autorităților administrației publice locale se vor aduce la 

cunoștință publică prin grija secretarului unității administrativ-teritoriale.” 


