
ROMÂNIA, JUDEŢUL ARAD 

ORAŞUL SÂNTANA 

INIȚIATOR: TOMUȚA DANIEL - PRIMAR 

 

PROIECT DE HOTÂRÂRE 

PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL REPREZENTANTULUI 

CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI SÂNTANA ÎN ADUNAREA 

GENERALĂ A ASOCIAŢILOR ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ DE TRANSPORT PUBLIC ARAD ÎN VEDEREA 

APROBĂRII MODIFICĂRII CONTRACTULUI 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 

ȘI NR. 3/06.03.2020 

 

INIŢIATOR – TOMUȚA DANIEL  - Primarul orașului Sântana 

AVÂND ÎN VEDERE: 

Motivarea domnului primar, Tomuța Daniel Sorin, nr. 14162 / 31.08.2020; 

Raportul de specialitate al d-lui Blidar Marius-inspector, nr. 14156 /  31.08.2020; 

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

constituirea/aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, 

Ținând cont de adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad 

nr. 1946/14.08.2020, înregistrată la Primăria Orașului Sîntana cu nr. 13279/14.08.2020, 

prin care se solicită acordarea unui mandat special reprezentantului /Orașului Sântana 

pentru a vota prin act adițional modificarea Contractului de delegare a gestiunii 

Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 

704/02.12.2019, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007, Legea serviciilor publice de transport 

persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, 

coroborate cu prevederile Legii nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități 

publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile art. 2, art. 17, alin, (1) litera i), art. 35, alin. (2), litera i) 

din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile art. 84, alin. (1), art. 105, alin. (2), litera e) din 

Legea nr. 1/2011, legea educației naționale; 

Având în vedere prevederile art. 2, alin. (4), art. 5, art. 10, alin. (1) din Hotărârea 

Guvernului nr. 435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de 

transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor 

metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul 

pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017; 

Luând în considerare prevederile art. 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, 



Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local 

nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, 

Având în vedere necesitatea modificării Programului de Transport și Anexei nr. 6 – 

Diferențele de Tarif, 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 el modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019, nr. 2/21.01.2020 și nr. 

3/06.03.2020, 

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) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 

PROPUNE: 

 

Art. 1. Se aprobă Actul adițional nr. 4 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, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art. 2. Se aprobă modificarea și completarea Programului de Transport din 

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 și nr. 3/06.03.2020, în forma prezentată în 

anexa nr. 1 la Actul adițional nr. 4 la contract. 

 

Art. 3. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 3.1 – Bunuri de retur 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. 2 la 

Actul adițional nr. 4 la contract. 

 

Art. 4. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 6 – Diferențele de Tarif 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 

Actul adițional nr. 4 la contract. 

 

Art. 5. Punctul nr. 4 din Anexa nr. 2 - Metodologia privind aplicarea măsurilor de 

protecție socială la transportul public local, la Hotărârea Consiliului Local al Orașului 

Santana nr.198 /29.11.2019, se abrogă.  (Hotărârea prin care s-a aprobat caietul de 

sarcini și Regulamentul serviciului, delegarea serviciului și încheierea contractului) 

 

Art. 6. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 4 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 anexă la prezenta hotărâre. 

 



Art. 7. (1) Se mandatează dl./d-na Tomuța Daniel Sorin, Primarul Orașului Sântana, 

în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Orașului Sântana 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 Sântana, 

aprobarea Actului adițional nr. 4 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 anexă la prezenta hotărâre. 

(2) În absența persoanei împuternicite la art. 7 alin. (1), Orașul Sântana, respectiv 

Consiliul Local al Orașului Sântana 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. 

4 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 

anexă la prezenta hotărâre.  

 

Art. 8. Se mandatează Directorul executiv, dl. Ovidiu Ilie, să semneze Actul adițional 

nr. 4 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 și nr. 3/06.03.2020, în 

forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre. 

 

Art. 9. În perioada stării de alertă sau a stării de urgență, în funcție de situația 

epidemiologică din raza teritorială a UAT-urilor membre ale Asociației, programul de 

transport, care asigură deplasarea elevilor la și de la școală, se va putea modifica în baza 

solicitării exprese a entității contractante. 

 

Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică tuturor celor interesați, prin grija Serviciului 

Administrație Publică Locală. 

 

Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţia Prefectului- Judeţul Arad; 

- A.D.I. Transport Public Arad. 

 

 

 

    INIŢIATOR                                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

                                                                                       SECRETAR GENERAL 

TOMUȚA DANIEL                                                              SAS VIORICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


