
ROMÂNIA, JUDEŢUL ARAD 

ORAŞUL SÂNTANA 

INIȚIATOR: TOMUȚA DANIEL-SORIN 

 

PROIECT DE HOTÂRÂRE 

PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL REPREZENTANTULUI 

ORAȘULUI SÂNTANA  ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR 

PENTRU MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV ȘI A STATUTULUI 

ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE TRANSPORT 

PUBLIC ARAD 

 

INIŢIATOR – TOMUȚA DANIEL  - Primarul orașului Sântana 

AVÂND ÎN VEDERE: 

Referatul de aprobare al domnului primar, Tomuța Daniel Sorin, nr.510/12.01.2021; 

Raportul de specialitate al d-lui Blidar Marius-inspector, nr.511/12.01.2021; 

Hotărârea nr. 179/15.11.2019 a Consiliului Local al Orașului Sântana privind aderarea la 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, 

Hotărârea nr. 201/26.11.2020 a Consiliului Local al Orașului Sântana privind acordarea 

unui mandat special reprezentantului Orașului Sântana în Adunarea Generală a 

Asociaţilor pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad. 

Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad 

nr.14/ 07.01.2021, înregistrată la Primăria Orașului Sântana cu nr. 274/07.01.2021; 

Având în vedere modificarea art. 6 din Ordonanța de Guvern nr. 26/2000 cu privire la 

asociații şi fundații, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 276/2020, intrată în 

vigoare la data de 05.12.2020; 

Având în vedere prevederile art. 10, alin. (8) din Legea nr. 51/2006, privind serviciile 

comunitare de utilități publice, în sensul că, prin derogare de la prevederile art. 37 și art. 

92 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, statutul 

și actul constitutiv al Asociației pot fi semnate în numele și pe seama UAT-ului, numai de 

către primarul/președintele consiliului județean, după caz, care este și reprezentantul 

UAT-ului, în adunările generale ale Asociației; 

Conform Legii nr. 92/2007 privind serviciul de transport public local, Ordonanței nr. 

26/2000 cu privire la asociații şi fundații, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005, 

cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru 

aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.(d) și lit.(e), alin. (7) lit.(n), art. 132, 

art. 139 alin. (1), alin. (3), lit.(f), art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

 

PROPUNE: 

 
Art.1. Se abrogă Hotărârea nr. 201/26.11.2020 a Consiliului Local al Orașului Sântana 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Sântana în Adunarea Generală a 



Asociaţilor pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Transport Public Arad. 

Art.2.  (1) Se aprobă retragerea Comunei Covăsânț din Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară de Transport Public Arad. 

(2) Se aprobă aderarea Orașului Chișineu-Criș la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară de Transport Public Arad. 

(3) Se aprobă diminuarea patrimoniului Asociației cu suma de 200 lei, reprezentând 

contribuția comunei Covăsânț, care se retrage din asociație, iar ulterior majorarea patrimoniului 

Asociației cu suma de 200 lei, reprezentând contribuția noului membru - 200 lei, astfel încât 

patrimoniul asociației va fi în valoare de 11.400 lei. 

Art.3. Se aprobă modificarea componenței Adunări Generale a Asociaților prin radierea 

reprezentantului numit de Consiliul Local al Comunei Covăsânț - Oneț Marius-Silviu și numirea 

reprezentantului noului asociat – Orașul Chișineu-Criș, precum și a noilor reprezentanți 

desemnați de autoritățile deliberative ale Unităților administrativ teritoriale în care mandatele de 

primari au fost atribuite altor persoane, după cum urmează: 

- domnul Chereji Florin-Flavius, numit de Consiliul Local al Orașului Chișineu-

Criș; 

- domnul Feieș Cristian, numit de Consiliul Local al Orașului Sebiș; 

- domnul Dănilă Sorin-Ioan, numit de Consiliul Local al Comunei Apateu; 

- domnul Valea Nicolae-Pavel, numit de Consiliul Local al Comunei Archiș; 

- domnul Coșa Ioan, numit de Consiliul Local al Comunei Craiva; 

- domnul Galea Ștefan Petru, numit de Consiliul Local al Comunei Dieci; 

- domnul Dolha Nicolae, numit de Consiliul Local al Comunei Fântânele; 

- domnul Berari Ionel Gheorghe, numit de Consiliul Local al Comunei Petriș; 

- 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 Șicula; 

- domnul Sandu Cristian, numit de Consiliul Local al Comunei Șofronea; 

- doamna Ignișca Emilia, numită de Consiliul Local al Comunei Târnova; 

- domnul Mag Mihai, numit de Consiliul Local al Comunei Vladimirescu; 

- domnul Șiclovan Petru, numit de Consiliul Local al Comunei Zădăreni. 

Art.4. Se aprobă modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Transport Public Arad prin Actul Adițional nr. 9/2020 la Statutul Asociației, conform anexei nr. 

1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. – Se împuterniceşte domnul Tomuța Daniel Sorin, primar al orașului Sântana, 

cetățean român, născut la data de 27.12.1968 la ..., domiciliat în ..., posesor al B.I./C.I. seria ..., 

nr. ..., eliberat/ă de ..., la data de ..., în calitate de reprezentant al Consiliului Local al orașului 

Sântana și membru al Adunării Generale a Asociaților să voteze în favoarea adoptării actului 

adițional la Statutul Asociației, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al orașului 

Sântana., Actul Adiţional  nr. 9/2020 la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de 

Transport Public Arad, în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre și să exercite în 

numele și pe seama comunei/orașului ...  atribuțiile specifice mandatului general de reprezentare 

în cadrul Adunării Generale a Asociaților. 

Art.6. În situaţia în care persoana împuternicită la art. 5 de mai sus, se află în 

imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, orașul Sântana, respectiv Consiliul Local al 

orașului Sântana va fi reprezentată de persoana desemnată pentru exercitarea atribuțiilor 

primarului, pentru a vota în favoarea adoptării actului adițional la Statutul Asociației și a semna 

în numele şi pe seama Consiliului Local al orașului Sântana, Actul Adiţional nr. 9/2020 la 

Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, în forma prevăzută 

în Anexa 1 la prezenta hotărâre și să exercite în numele și pe seama orașului Sântana atribuțiile 

specifice mandatului general de reprezentare în cadrul Adunării Generale a Asociaților. 



Art.7. Se aprobă rescrierea Statutului Asociației, potrivit modificărilor aduse la acesta prin Actul 

Adițional nr. 9/2020, dându-se textelor o nouă numerotare, conform anexei nr. 2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.8. - Se împuterniceşte dl. Ovidiu ILIE, director executiv în cadrul Aparatului Tehnic al 

Asociației să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor 

Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă 

grefa Judecătoriei Arad. 

Art.9. - În situaţia în care persoana împuternicită la art. 8 de mai sus, se află în 

imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, procedurile prevăzute de lege pentru 

înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad vor fi îndeplinite de un alt reprezentant al 

Aparatului Tehnic al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, 

împuternicit, în acest sens, de Președintele Asociației. 

Art.10. – Începând cu data înscrierii prezentelor modificări în Registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Arad, orice referire la Actul constitutiv al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad va fi considerată ca fiind făcută la Statutul 

Asociației. 

 

 

    INIŢIATOR                                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

                                                                                       SECRETAR GENERAL 

TOMUȚA DANIEL-SORIN                                                    SAS VIORICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


