
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞTEFĂNEŞTJJ DE JOS 

HOTĂRÂREANR. f ~ 13() ,d),Jfrj 
privind modificarea art. 5 al Hotărârii Consiliului Local al Comunei 
Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, nr. 27/29.05.2017 privind constituirea 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară pentru Transport Public 

Bucuresti-Ilfov 
' 

Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos, Judeţ Ilfov: 

A vând în vedere : 
-Expunerea de motive a Viceprimarului Gheorghiţă Mircea; 
- Raportul de specialitate al Administratorului public al comunei Ştefăneştii de 

Jos, judeţ Ilfov; 

- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public 
Bucureşti-Ilfov nr. 10544/17.09.2019; 

În conformitate cu prevederile : 
- OUG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, actualizată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- 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; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 27/29.05.2017 
de constituire al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport 

Public Bucureşti - Ilfov şi de adresa TPBI nr. 10544/17.09.2019, prin care se 
solicită adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local cu privire la aplicarea 

prevederilor art. 132 Cod Administrativ; 
În 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), art. 132 şi art. 

139 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se împuterniceşte domnul ŞTEF AN IONEL ROBERT, Primar al 
Comunei Ştef'aneştii de Jos, cetăţean roman, născut la data de 11.09.1970 

domiciliat în Comuna Ştefăneştii de Jos, posesor al CI seria IF, nr. 374350, 

eliberat de SPCLEP VOLUNTARI la data de 25 .09.2013, să facă parte din 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport 

Public Bucuresti-Ilfov. , 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ştefăneştii de Jos 

nr. 27/29.05.2017 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară 

pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov, se modifica in mod corespunzător 

prevederilor Art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Primarul comunei Ştefăneştii de Jos se va asigura de executarea 

prevederilor prezentei hotărâri . 

Art. 4 Secretarul general al comunei Ştefăneştii de Jos, va aduce la 

cunoştinţa publică prezenta hotărâre. 

p CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GEN_Lnl ...... ~,~ 

GAFTONC 

Co nsilieri prezenti: / ~ la şedinţa ordinară din 30.09.2019 
Cu un număr de ~ turi "pentru" din 13 consilieri in funcţie 


