
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 

HOTĂRÂREA NR f Â 
privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a AGA ADTPBI 

şi acordarea de mandat special 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Comunei Ştefăneştii de Jos şi 

raportul de specialitate al secretarului 

Jos; 
Vazand rap01tul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Şteraneştii de 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr.51 /2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local; 
Tinand cont de prevederile HCL-ului de constituire al Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov si de adresa ADTPBI nr. 
15286/14.08.2019 prin care solicita acordarea de mandat special; 

Ţinând cont de prevederile art.8, alin. (3) lit.d/\1), d/\2), lit.i), lit.k), art. 9 alin.(2) lit.g), 
art.29 alin.(2) şi art. 30 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

In aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice ele transport 
feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191 /69 şi nr. 1107170 
ale Consiliului; 

În temeiul art. 36 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.14, alin.(7) lit.c) şi art. 45 
alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

,-ll10dificările şi completările ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL HOTĂRĂŞTE : 

Art.I. Se acordă mandat special, acordat Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru 
Transport Public Bucureşti-Ilfov, în vederea aprobării Actului Adiţional nr. 5 la Contractul de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/17.09.2018, încheiat 
cu Societatea de Transport Bucureşti STB SA. 

Art.2. Se acordă mandat special pentru mandatarea Preşedintelui Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov pentru semnarea Actului Adiţional 
nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători 

1/ 17 .09.2018, încheiat cu Societatea de Transport Bucureşti STB SA. 



Art.3.Se acordă mandat special pentru mandatarea Dlui/Dnei Ştefan Ionel Robert reprezentant 
al asociatului Consiliul Local al Comunei Ştef'aneştii de Jos pentru semnarea, alături de 
Preşedintele Asociaţiei a Actului Adiţional nr. 5, la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public de călători nr. 1/17.09.2018, încheiat cu Societatea de Transport 
Bucureşti STB SA. 

Art.4. Primarul, prin aparatul său de specialitate, se asigură de ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri. 
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Consilieri prezenţi: 11.ia şedinţa ordinară din 28.08.2019 

Cu un număr de ~ oturi "pentru" din 13 consilieri în funcţie 


