
 

ROMANIA 
JUDETUL ILFOV 
COMUNA STEFANESTII DE JOS 

- CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 27/29.05.2017 

privind constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTER COMUNITARA 
PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREŞTI - ILFOV 

Având în vedere: 

Expunerea de motive a Primarului comunei Stefanestii de Jos, dl. Stefan 
Ionel Robert,  

Raportul secretarului comunei, d-na Iulia Tudor,  

Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Stefanestii de Jos -Ilfov, 

 
În 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.1107/70 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 
 

În 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: 

Art.1 (1) Se aprobă asocierea Unității Administrativ Teritoriale-Consiliul 
Local Ştefǎneștii de Jos cu judeţului Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov, respectiv cu 
Municipiul Bucureşti - Consiliul General al Municipiului Bucureşti precum si cu 
unele unităti 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.-Consiliului Local Ştefǎneștii de Jos, 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 Unității Administrativ Teritoriale -Consiliului 

Local Ştefǎneștii de Jos la patrimoniul iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru transport public Bucureşti - Ilfov, cu o contribuţie în 
numerar în valoare de 1000 lei. 

 
Art.4 Se împuterniceşte dl. Stefan Ionel Robert, avand calitatea de primar al 



 

comunei Stefanestii de Jos, cetăţean român, născut la data de 11.09.1970 in 
Bucuresti, domiciliat în Stefanestii de Jos, posesor al C.I. seria  IF nr. 374350, 
eliberat de SPCLEP VOLUNTARI la data de 25.09.2013, să semneze în numele şi 
pe seama Consiliul Local Ştefǎneștii de Jos, Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov, anexate la 
prezenta hotărâre. 

 
Art.5 Se împuterniceşte dl. Stefan Ionel Robert, avand calitatea de primar al 

comunei Stefanestii de Jos, cetăţean român, născut la data de 11.09.1970 in 
Bucuresti, domiciliat în Stefanestii de Jos, posesor al C.I. seria  IF nr. 374350, 
eliberat de SPCLEP VOLUNTARI la data de 25.09.2013, 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 și fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei 
sector 1. 
 

Art.6 Hotărârea Consiliului Local Ştefǎneștii de Jos nr. 19/30.04.2015 
privind aprobarea asocierii Consiliului Local Ştefǎneștii de Jos 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 Dezvoltare Intercomunitară „ Asociaţia de 
Transport Metropolitan Bucureşti,, precum şi orice alte prevederi contrare îşi 
încetează aplicabilitatea. 

 
Art.7 Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Ştefǎneștii de Jos vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
Art.8 Hotărârea în cauză se comunică în conformitate cu prevederile legale 

Consiliului Județean Ilfov, Consiliului General al Municipiului Bucureşti,  
persoanelor interesate, Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov . 

PRESEDINTE SEDINTA,                                     SECRETAR COMUNA, 

 

Consilieri prezenti: 14 

Adoptata cu ___12__ voturi „pentru” din 15 consilieri locali in functie 


