
ROMÂNIA 
JUDETULILFOV 

' CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 

HOTĂRÂREANR._'fG~_/ LJ.Of · 2[)/9 

privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară 
pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov 

în vederea elaborarii ş i aprobarii Studiului de oportunitate pentru stabilirea modalităţii 
de delegare şi a Documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii 

serviciului comunitar de transport public de călători către operatorul regional 
"SC Regia Serv Transport SRL" 

Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos, 

Având în vedere expunerea de motive şi raportul secretarului comunei ; 

Vazand raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
comunei Ştetăneştii de Jos; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art.8, alin. (3) lit.dAl), 

dA2), lit.i), lit .k), art. 9 alin.(2) lit.g), art.29 alin.(2), art. 30 alin. (5) si art. 32 
alin. (2); 

- Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local; 

Ţinând cont de prevederile HCL-ului de constituire a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov si de adresa TPBI nr. 

15720/23.08.2019 prin care solicita acordarea de mandat special; 

Luand in considerare HCL Buftea nr. 123/ 15.07.2019, HCL Corbeanca nr. 

35/19.07.2019 si Certificatul de Inregistrare al operatorului SC Regio Serv Transport 
SRL seria B nr. 3910054; 

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. 1107/70 ale Consiliului; 

În temeiul art. 129 alin. ( 1 ), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) şi art. 139 alin.(3) din 
OUGnr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 



HOTĂRĂŞTE: 

Art.I. Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru 

Transport Public Bucureşti-Ilfov, in vederea elaborarii Studiului de oportunitate pentru 

stabilirea modalitatii de delegare şi a Documentatiei de atribuire a contractului de 

delegare a gestiunii serviciului de transport public de calatori către operatorul 

regional SC Regia Serv Transport SRL. 

Art. 2 Direcţiile din cadiul aparatului de specialitate al Primarului şi Asociaţia 

de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov (TPBI) vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

PREŞEDINTE Ş 

Consilieri prezenţJ 7 la şedinţa ordinară din 28.08.2019 
Cu un numă r de ~ voturi "pentru" din 13 consilieri în funcţie 


