
R O M Â N I A 
JUDEŢUL ILFOV 

COM. GRĂDIŞTEA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 
Nr. 25 din 24.05.2017 

privind constituirea ASOCIAŢIEI DE D E Z V O L T A R E 
INTER C O M U N I T A R A PENTRU TRANSPORT PUBLIC 

BUCUREŞTI - ILFOV 

CONSILIUL L O C A L A L COMUNEI GRĂDIŞTEA, JUDEŢUL I L F O V 

în şedinţă ordinară, în ziua de 24.05.2017, orele 150 0 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului comunei Grădiştea, iniţiatorul proiectului de hotărâre, 
- adresa nr. 5033 / 04.05.2017, înregistrată la Primăria Comunei Grădiştea sub nr. 2330 / 

08.05.2017, primită de la Consiliul Judeţean Ilfov, 
- raportul secretarului comunei Grădiştea, 
- avizul comisiilor de specialitate pentru: 

- programe de dezvoltare economico-socială, activităţi economico-financiare,administrarea domeniului 
public şi privat al comunei, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor şi de 
disciplină, 

- agricultură, protecţia mediului, gospodărie comunală, comerţ, servicii, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, 

- învăţământ, sănătate, cultură şi culte, muncă şi protecţie socială, activităţi sportive şi 
turism, 

^ î n conformitate cu: 
- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
-prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
-prevederile Ordinului nr 182/2011 privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a Legii 
serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor si reformei 
administrative nr. 353/2007 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv - cadru si a statutului -
cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 
octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr.l 107/70 ale Consiliului; 
- prevederile Legii nr 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, 

°°In temeiul prevederilor art. 11-14, art.36 alin. 2 lit.e), alin.7 lit.c), alin.9 şi art. 115 alin. 1 lit.b) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
79 



A r t . l (1) Se aprobă asocierea Unităţii Administrativ Teritoriale - Consiliul Local GRĂDIŞTEA cu 
judeţului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov, respectiv cu Municipiul Bucureşti - Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti precum si cu unele unităţi administrativ- teritoriale din judeţul Ilfov, în vederea 
constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov, persoană 
juridică de drept privat şi de utilitate publică. 

(2) Se aprobă participarea U.A.T.- Consiliul Local GRĂDIŞTEA în calitate de asociat - membru 
fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov. 

Art.2 Se aprobă Actul constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport 
Public Bucureşti - Ilfov în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre şi Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public Bucureşti - Ilfov în forma prevăzută în Anexa nr.2 la 
prezenta hotărâre. 

Art.3 (1) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov va avea 
sediul în Bucureşti, sector 1, str Aristide Demetriade nr. 2, et.3, cam.6, conform contractului încheiat între 
Municipiul Bucureşti cu Apanova. 

(2) Se aprobă participarea Unităţii Administrativ Teritoriale -Consiliului Local GRĂDIŞTEA la 
patrimoniul iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public Bucureşti - Ilfov, cu o 
contribuţie în numerar în valoare de 2000 lei. 

Art.4 Se împuterniceşte domnul Toma Mihail, cetăţean român, născut la data de 15.06.1969, 
domiciliat în corn. Grădiştea, str. Libertăţii, nr. 156, jud. Ilfov, posesor al CI seria IF, nr. 511141, 
eliberat de S P C L E P Otopeni, la data de 13.06.2016, să semneze în numele şi pe seama Consiliul 
Local Grădiştea Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Transport Public Bucureşti - Ilfov, anexate la prezenta hotărâre. 

Art.5_Se împuterniceşte domnul Toma Mihail, cetăţean român, născut la data de 15.06.1969, 
domiciliat în corn. Grădiştea, str. Libertăţii, nr. 156, jud. Ilfov, posesor al CI seria IF, nr. 511141, 
eliberat de S P C L E P Otopeni, la data de 13.06.2016, să facă parte din Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov şi să 
îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe 
lângă grefa Judecătoriei sector 1. 

Art.6 Hotărârea Consiliului Local Grădiştea nr. 13/2015 privind aprobarea asocierii Consiliului Local 
Grădiştea cu Consiliul Judeţean Ilfov, cu Municipiul Bucureşti - Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
precum şi cu unele unităţi administrativ - teritoriale din judeţul Ilfov în vederea Constituirii Asociaţiei de 
Dezvoltar e Intercomunitară „Asociaţia de Transport Metropolitan Bucureşti, precum şi orice alte prevederi 
contrare îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.7 Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Local Grădiştea vor aduce la 
îndeplinire preve derile prezentei hotărâri. 

Art.8 Hotărârea în cauză se comunică în conformitate cu prevederile legale Consiliului Judeţean Ilfov, 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, persoanelor interesate, Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov. 

SECRETARUL COMUNEI,grădiştea 

JSS Vîrşă Cristin, 

Contrasemnează, 

79 


