
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
COMUNA STEFĂNESTII DE JOS , , 

CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind acordarea de mandat special 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti 
- Ilfov 

Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos, Judeţ Ilfov: 
Având în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului Ştefan Robert Ionel; 
- Raportul de specialitate al Secretarului comunei Ştefăneştii de Jos, Judeţ Ilfov; 
- Referatul administratului public al Primăriei comunei Ştefăneştii de Jos, Judeţ 

Ilfov 
- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public 
Bucureşti-Ilfov nr. 12527 /16.12.2019; 

În conformitate cu prevederile : 
- OUG nr. 26/2000 cu pnvire 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 ADTPBI nr. 12527/16.12.2019, prin care se solicită 
adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local cu privind acordarea unui mandat 
special; 

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.I. Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Transport Public Bucureşti-Ilfov, ca în numele şi pe seama Unităţii Administrativ 
Teritoriale comuna Ştefăneştii de Jos să aprobe şi să încheie contractul de delegare 
a gestiunii serviciului de transport public de călători cu Asocierea S&S Groupe 
Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L - Lotul 1. 
Art.2. Se acordă mandat special pentru mandatarea Preşedintelui Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov ca în numele 
şi pe seama Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Ştefăneştii de Jos să 

semneze contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de 
călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express 
S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L- Lotul 1. 
Art.3.Se acordă mandat special pentru mandatarea Dlui Ştefan Ionel Robert, 
reprezentant al asociatului Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos, ca în 
numele şi pe seama Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Ştefăneştii de Jos să 
semneze, alături de Preşedintele Asociaţiei contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public de călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex 
S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L- Lotul 1. 
Art.4. Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Transport Public Bucureşti-Ilfov, ca în numele şi pe seama Unităţii Administrativ 
Teritoriale comuna Ştefăneştii de Jos să aprobe şi să încheie contractul de delegare 
a gestiunii serviciului de transport public de călători cu Asocierea S&S Groupe 
Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L - Lotul 2. 
Art.5. Se acordă mandat special pentru mandatarea Preşedintelui Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov ca în numele 
şi pe seama Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Ştefăneştii de Jos să 

semneze contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de 
călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express 
S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L - Lotul 2. 
Art.6.Se acordă mandat special pentru mandatarea Dlui Ştefan Ionel Robert, 
reprezentant al asociatului Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos, ca în 
numele şi pe seama Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Ştefăneştii de Jos să 
semneze, alături de Preşedintele Asociaţiei contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public de călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex 
S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L - Lotul 2. 
Art.7. Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Transport Public Bucureşti-Ilfov, ca în numele şi pe seama Unităţii Administrativ 
Teritoriale comuna Ştefăneştii de Jos să aprobe şi să încheie contractul de delegare 
a gestiunii serviciului de transport public de călători cu Asocierea S&S Groupe 
Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L - Lotul 4. 



Art.8. Se acordă mandat special pentru mandatarea Preşedintelui Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov ca în numele 
şi pe seama Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Ştefăneştii de Jos să 
semneze contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de 
călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express 
S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L - Lotul 4. 
Art.9.Se acordă mandat special pentru mandatarea Dlui Ştefan Ionel Robert, 
reprezentant al asociatului Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos, ca în 
numele şi pe seama Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Ştefăneştii de Jos să 
semneze, alături de Preşedintele Asociaţiei contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public de călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex 
S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L - Lotul 4. 
Art.10 Primarul comunei Ştefăneştii de Jos se va asigura de executarea 
prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.11 Secretarul General al Comunei, va aduce la cunoştinţa publică prezenta 
hotărâre. 

Vizat, 
SECRETAR GENERAL A 

GAFTON 
EI 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
COMUNA ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREANR. I ---- ---------
privind acordarea de mandat special 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti 
- Ilfov 

Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos, Judeţ Ilfov: 
A vând în vedere : 

- Expunerea de motive a Primarului Ştefan Robert Ionel; 

- Raportul de specialitate al Secretarului comunei Ştefăneştii de Jos, Judeţ Ilfov; 

- Referatul administratului public al Primăriei comunei Ştefăneştii de Jos, Judeţ 

Ilfov 
- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public 
Bucureşti-Ilfov nr. 12527/16.12.2019; 

În conformitate cu prevederile: 
OUG nr. 26/2000 cu pnvire 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 ADTPBI nr. 12527/16.12.2019, prin care se solicită 
adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Local cu privind acordarea unui mandat 
special; 

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 si nr. 1107/70 ale Consiliului; 

În temeiul art. 129 alin. (1), aiin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 132 şi art. 139 
alin.(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 



HOTĂRĂŞTE 

Art.I. Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Transport Public Bucureşti-Ilfov, ca în numele şi pe seama Unităţii Administrativ 
Teritoriale comuna Ştefăneştii de Jos să aprobe şi să încheie contractul de delegare 
a gestiunii serviciului de transport public de călători cu Asocierea S&S Groupe 
Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L - Lotul 1. 
Art.2. Se acordă mandat special pentru mandatarea Preşedintelui Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov ca în numele 
şi pe seama Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Ştefăneştii de Jos să 
semneze contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de 
călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express 
S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L- Lotul 1. 
Art.3.Se acordă mandat special pentru mandatarea Dlui Ştefan Ionel Robert, 
reprezentant al asociatului Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos, ca în 
numele şi pe seama Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Ştefăneştii de Jos să 
semneze, alături de Preşedintele Asociaţiei contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public de călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex 
S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. -Axi Tours Izi S.R.L-Lotul 1. 
Art.4. Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Transport Public Bucureşti-Ilfov, ca în numele şi pe seama Unităţii Administrativ 
Teritoriale comuna Ştefăneştii de Jos să aprobe şi să încheie contractul de delegare 
a gestiunii serviciului de transport public de călători cu Asocierea S&S Groupe 
Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L - Lotul 2. 
Art.5. Se acordă mandat special pentru mandatarea Preşedintelui Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov ca în numele 
şi pe seama Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Ştefăneştii de Jos să 

semneze contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de 
călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express 
S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L - Lotul 2. 
Art.6.Se acordă mandat special pentru mandatarea Dlui Ştefan Ionel Robert, 
reprezentant al asociatului Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos, ca în 
numele şi pe seama Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Ştefăneştii de Jos să 
semneze, alături de Preşedintele Asociaţiei contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public de călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex 
S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L - Lotul 2. 
Art. 7. Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară pentru 
Transport Public Bucureşti-Ilfov, ca în numele şi pe seama Unităţii Administrativ 
Teritoriale comuna Ştefăneştii de Jos să aprobe şi să încheie contractul de delegare 
a gestiunii serviciului de transport public de călători cu Asocierea S&S Groupe 
Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L - Lotul 4. 



Art.8. Se acordă mandat special pentru mandatarea Preşedintelui Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov ca în numele 
şi pe seama Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Ştefăneştii de Jos să 

semneze contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de 
călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express 
S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L -Lotul 4. 
Art.9.Se acordă mandat special pentru mandatarea Dlui Ştefan Ionel Robert, 
reprezentant al asociatului Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos, ca în 
numele şi pe seama Unităţii Administrativ Teritoriale comuna Ştefăneştii de Jos să 
semneze, alături de Preşedintele Asociaţiei contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public de călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex 
S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L - Lotul 4. 
Art.10 Primarul comunei Ştefăneştii de Jos se va asigura de executarea 
prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.11 Secretarul General al Comunei, va aduce la cunoştinţa publică prezenta 
hotărâre. 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

GAFTON Corina Andreea 

Consilieri prezenti: _ la şedinţa ordinară din 31.01.2020 

Cu un număr de __ voturi "pentru" din 13 consilieri in funcţie 



EXPUNERE DE MOTIVE 

Primări a comunei Ştefăncşt ii de Jos 

Nr . .... /C.55 
~ţ. Luna o.z::·:··;,J 

A vând în vedere adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercom unitară pentru 

Transport Public Bucureşti-Ilfov nr. 12527/16.12.2019, prin care se solicită 

adoptarea unei hotărâri pentru a acorda unor mandate speciale, propun Consiliului 

Local al comunei Ştefăneştii de Jos spre dezbatere şi aprobare proiectul de 

hotărâre privind acordarea de mandat special Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov. 

PRIMAR, 

ŞTEFANIONEL 



Primă ri a comunei Ştefăneştii de Jos 

1~-1 N, .. ... .. .... . :?. .... .. .. .. ......... .. . 
l z,~.l... .. Lun20./ . AJ.OJ 

REFERAT 

A vând în vedere dispoziţia Primarului comunei Ştefăneştii de Jos 

nr. 10/16.01.2019 privind delegarea unor atribuţii administratorului public, 

respectiv şi gestionarea şi coordonarea activităţii serviciilor de transport public 

local de persoane, precum şi ţinând cont de prevederile HCL-ului de constituire al 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov 

si de adresa de Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public 

Bucureşti-Ilfov nr. 12527/16.12.2019, prin care se solicită adoptarea unei hotărâri 

pentru a asigura desfăşurarea în condiţii optime a serviciului de transport public, 

pentru asigurarea desfăşurării în condiţii optime activităţii delegate cu privire la 

serviciul de transport public, propun Consiliului Local adoptării unei hotărâri 

privind acordarea de mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov. 

ADMINISTRATOR PUBLIC, 



AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget - finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei , agricultură, gospodărire 

comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, s-a întrunit în şedinţa de lucru în 

ziua de 31.01.2020 şi a supus analizei sale proiectul de hotărâre privind acordarea 

de mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport 

Public Bucuresti - Ilfov. 
' 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, considerăm că îndeplineşte criteriile de oportunitate. 

Ca urmare, fiind îndeplinite condiţiile legale în domeniu, avizăm favorabil 

proiectul de hotărâre. 

PRESEDINTE COMISIE 
' 

PETRICĂION 



AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 

Comisia pentru administraţie publică locală , juridică si de apărare a ordinii 

şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, s-a întrunit în şedinţa de lucru în ziua de 

de 31.01.2020 şi a supus analizei sale proiectul de hotărâre privind acordarea de 

mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport 

Public Bucuresti - Ilfov. , 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, considerăm că îndeplineşte criteriile de oportunitate. 

Ca urmare, fiind îndeplinite condiţiile legale în domeniu, avizăm favorabil 

proiectul de hotărâre. 

PRESEDINTE COMISIE 
' 

CHIRU IONEL 



AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 

Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi 

sportive, agrement şi turism, s-a întrunit în şedinţa de lucru în ziua de 31.01.2020 

şi a supus analizei sale proiectul de hotărâre privind acordarea de mandat special 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti 

- Ilfov. 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, considerăm că îndeplineşte criteriile de oportunitate 

Ca urmare, fiind îndeplinite condiţiile legale în domeniu, avizăm favorabil 

proiectul de hotărâre. 

PRESEDINTE COMISIE 
' 

GHEORGHE CRISTIAN 



TRANSPORT 
PUBLIC 

BUCUREŞTI 

ILFOV 

-- - - - - - - - - - Mobilitate pentru Dezvoltare - - - - - - - - - - -

Către Consiliul Judeţean Ilfov 
UAT Bragadiru 
UAT Buftea 
UAT Chitila 
UATOtopeni 
UAT Magurele 
UAT Pantelimon 
UAT Popesti Leordeni 
UAT Voluntari 
UAT 1 Decembrie 
UAT Afumati 
UAT Balotesti 
UAT Berceni 
UAT Branesti 
UATCernica 
UAT Chiajna 
UAT Ciolpani 
UAT Ciorogarla 
UAT Clinceni 
UAT Copaceni 
UAT Corbeanca 

Având în vedere: 

UAT Cornetu 
UAT Dascalu 
UAT Darasti 
UAT Dobroesti 
UAT Domnesti 
UAT Dragomiresti Vale 
UAT Ganeasa 
UAT Glina 
UAT Gradistea 
UAT Gruiu 
UAT Jilava 
UAT Moara Vlasiei 
UAT Mogosoaia 
UAT Nuci 
UAT Peris 
UAT Petrachioaia 
UAT Snagov 
UAT Stefanestii de Jos 
UAT Tunari 
UATVidra 

• Hotararea Consiliului Director nr. 122/12.12.2019; 

, :ti \.!e Z\c c.1r r 
•J 
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} ~ 19 

• Necesitatea încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de 
călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours 
!zi S.R.L pentru Lotul 1; 

• Necesitatea încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de 
călători cu Aso ierea S&S Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours 

Izi S.R.L pentr Lotul 2; 
• Necesitatea în heierii contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de 

călători cu Asa ierea S&S Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours 

Izi S.R.L pentr Lotul 4. 

Pentru asigurarea desfăşurării în condiţii optime a serviciului de transport public, vă solicităm 

sprijinul, după cum urmează: 

A) În vederea semnării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de 
călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours 
Izi S.R.L pentru Lotul 1, prin organizarea, în regim de urgenţă, a şedinţei de consiliu local 
pentru acordarea: 

MEMBRU 

~ 
UITP 
~ 

1 

O 
Clădirea Green Gate Bucureşti Sectorul 5, 

Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et. 10 
CIF 38474532, ONG:25560/A/ 2017 

@www.tpbi.ro ~ office@tpbi.ro 



TRANSPORT 
PUBLIC 

BUCUREŞTI 

ILFOV 

. - . - . - . - - - · Mobilitate pentru Dezvoltare - - - - - - - - - - . 

a) Mandatului special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti

Ilfov, ca în numele şi pe seama Unităţii Administrativ-Teritoriale să aprobe şi să încheie 

contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători cu Asocierea S&S 

Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L - Lotul 1; 
b) Mandatului special pentru mandatarea Preşedintelui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov, ca în numele şi pe seama Unităţii Administrativ
Teritoriale să semneze contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de 
călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours 
Izi S.R.L- Lotul 1; 

c) Mandatului special pentru mandatarea reprezentantului legal al asociatului Consiliului Local al 

localităţii pe care o reprezentaţi, ca în numele şi pe seama Unităţii Administrativ-Teritoriale să 

semneze, alături de Preşedintele Asociaţiei, contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
transport public de călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans 
Express S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L- Lotul 1. 

B) În vederea semnării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de 
călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours 
Izi S.R.L pentru Lotul 2, prin organizarea, în regim de urgenţă, a şedinţei de consiliu local 
pentru acordarea: 

d) Mandatului special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti
Ilfov, ca în numele şi pe seama Unităţii Administrativ-Teritoriale să aprobe şi să încheie 
contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători cu Asocierea S&S 
Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L - Lotul 2; 

e) Mandatului special pentru mandatarea Preşedintelui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov, ca în numele şi pe seama Unităţii Administrativ
Teritoriale să semneze contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de 
călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours 
Izi S.R.L- Lotul 2; 

f) Mandatului special pentru mandatarea reprezentantului legal al asociatului Consiliului Local al 
localităţii pe care o reprezentaţi, ca în numele şi pe seama Unităţii Administrativ-Teritoriale să 
semneze, alături de Preşedintele Asociaţiei, contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
transport public de călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans 
Express S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L- Lotul 2. 

C) În vederea semnării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de 
călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours 
Izi S.R.L pentru Lotul 4, prin organizarea, în regim de urgenţă, a şedinţei de consiliu local 
pentru acordarea: 

g) Mandatului special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti
Ilfov, ca în numele şi pe seama Unităţii Administrativ-Teritoriale să aprobe şi să încheie 
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contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători cu Asocierea S&S 
Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours !zi S.R.L - Lotul 4; 

h) Mandatului special pentru mandatarea Preşedintelui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov, ca în numele şi pe seama Unităţii Administrativ
Teritoriale să semneze contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de 
călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours 
Izi S.R.L- Lotul 4; 

i) Mandatului special pentru mandatarea reprezentantului legal al asociatului Consiliului Local al 
localităţii pe care o reprezentaţi, ca în numele şi pe seama Unităţii Administrativ-Teritoriale să 

semneze, alături de Preşedintele Asociaţiei, contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
transport public de călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans 
Express S.R.L. - Axi Tours !zi S.R.L- Lotul 4. 

În situatia în care nu vă veţi putea exprima votul dumneavoastră, însotit de aprobările interne 
aferente fiecarui punct mentionat anteriorL vom pune în aplicare dispoziţiile art. 10, alin (51), din 
Legea 225/2016, privind modificarile şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 
51/2006, care prevede că în situaţia în care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ
teritoriale nu se pronunţă asupra hotărârilor privind acordarea mandatelor speciale prevăzute la alin. 

(5) în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, se prezumă că unităţile administrativ-teritoria le au 
acceptat tacit delegarea atribuţiilor lor, dar numai în condiţiile adoptării unui număr de minim 22 de 
hotărâri de consiliu, reprezentând 50%+ 1 din numărul total al asociaţilor. 
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HOTĂRÂRE 
Nr ...... ........................ din 

privind acordarea de mandate speciale 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov 

A vând în vedere referatul de aprobare al Primarului _______ şi raportul de 
specialitate al ____ _ 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului _______ _ 
Ţinând cont de: 

prevederile art.8, alin. (3) lit. dl), art. I O, alin. (5), art. 29 alin. (2), alin. (7), alin. 
(9), art. 30 alin. ( l) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

prevederile art. 17 alin. (1) lit. h), art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 92/2007 a 
serviciilor de transport public local; 

prevederile Hotărârii CGMB nr.140/11.04.2017 privind constituirea Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov; 

prevederilor 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. 1107170 ale Consiliului; 

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) din OUG nr. 57/2019 priwind 
Codul Administrativ , I 

CONSILIUL ___ AL __ _ 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 . Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport 
Public Bucureşti-Ilfov, ca în numele şi pe seama Unităţii Administrativ Teritoriale 

--------- să aprobe şi să încheie contractul de delegare a gestiunii serviciului 
de transport public de călători cu Asocierea S&S Groupe Prodirnpex S.R.L. - Nicarom Trans 
Express S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L - Lotul 1. 
Art.2. Se acordă mandat special pentru mandatarea Preşedintelui Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov ca în numele şi pe seama Unităţii 
Administrativ Teritoriale _ ________ să semneze contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public de călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex 
S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L- Lotul 1. 
Art.3.Se acordă mandat special pentru mandatarea Dlui/Dnei _ _ _ , reprezentant al 
asociatului Consiliul Local al localitaţii/comunei _______ . ca în numele şi pe seama 
Unităţii Administrativ Teritoriale _ ________ să semneze, alături de 
Preşedintele Asociaţiei contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de 

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5 Bucureşti , România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro 



călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi 
Tours Izi S.R.L- Lotul 1. 
Art.4. Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport 
Public Bucureşti-Ilfov, ca în numele şi pe seama Unităţii Administrativ Teritoriale 
_________ să aprobe şi să încheie contractul de delegare a gestiunii serviciului 
de transport public de călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans 
Express S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L - Lotul 2. 

Art.5. Se acordă mandat special pentru mandatarea Preşedintelui Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov ca în numele şi pe seama Unităţii 
Administrativ Teritoriale _ ________ să semneze contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public de călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex 
S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L - Lotul 2. 
Art.6.Se acordă mandat special pentru mandatarea Dlui/Dnei ___ , reprezentant al 
asociatului Consiliul Local al localitaţii/comunei _______ , ca în numele şi pe seama 
Unităţii Administrativ Teritoriale _________ să semneze, alături de 
Preşedintele Asociaţiei contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de 
călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi 
Tours Izi S.R.L - Lotul 2. 
Art.7. Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport 
Public Bucureşti-Ilfov, ca în numele şi pe seama Unităţii Administrativ Teritoriale 
_________ să aprobe şi să încheie contractul de delegare a gestiunii serviciului 
de transport public de călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans 
Express S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L - Lotul 4. 
Art.8. Se acordă mandat special pentru mandatarea Preşedintelui Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov ca în numele şi pe seama Unităţii 
Administrativ Teritoriale _________ să semneze contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public de călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex 
S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L - Lotul 4. 
Art.9.Se acordă mandat special pentru mandatarea Dlui/Dnei ___ . reprezentant al 
asociatului Consiliul Local al localitaţii/comunei _______ , ca în numele şi pe seama 
Unităţii Administrativ Teritoriale _________ să semneze, alături de 
Preşedintele Asociaţiei contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de 
călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi 
Tours Izi S.R.L- Lotul 4 . 
Art. 10. Primarul oraşului/comunei ______ , prin direcţiile din cadrul aparatului de 
specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ___ a Consiliului _____ din data de 

Preşedinte de şedinţă 

Localitatea ----------
Nr. ------------

Secretar General 
al ---
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CONSILIUL DIRECTOR AL TBPI 
Ziua ¼ Luna f 'L Aoot El, y, J -

Ca urmare a mandatului primit prin Hot. AGA nr. 72/27.11.2019, subsemnatul, 

Vladimir Adrian Ghiţulescu, Director Executiv Adjunct al TPBI, studiind documentele puse la 

dispoziţie, prin adresa fără număr din data de 28.11.2019 de către Şef Serviciu Juridic: 

- Documentaţia descriptivă privind delegarea serviciului; - Anexa 1 

- Contract de delegare; - Anexa 2 

- Adresa nr. 6180/11.03.2019 către ANAP; - Anexa 3 

- Raportul procedurii TPBI BAP 16/3519/10.10.2019;- Anexa 4 

- Aviz ANAP 6497/13209/08.10.2019; - Anexa 5 

- Comunicări către ofertanţi privind rezultatul procedurii 10.10.2019;-Anexa 6 

- Hot. AGA nr.33/28.12.2018; - Anexa 7 

- Informare către Presedintele TPBI nr. 11275/15.10.2019; - Anexa 8 

- Minuta încheiată în 18.10.2019 cu operatorul declarat câştigător; - Anexa 9 

- Adresa operatorului declarat câştigător, nr. 11638/01.11.2019; - Anexa 10 

- Propunerea de raport înaintată de către comisia de evaluare privind anularea 

procedurii - fără număr, fără dată; - Anexa 11 

- Adresă ANAP nr. 14326/06.11.2019; - Anexa 12 

- Adresa operatorului declarat câştigător nr. 11714/06.11.2019; - Anexa 13 

- Adresa operatorului declarat câştigător nr. 11996/20.11.2019; - Anexa 14 

- Propunerea de "Notă de anulare", fără număr, fără dată; - Anexa 15 

- Adresa SAJ 3964/14.11.2019; - Anexa 16 

- Adresa opertorului declarat câştigător cu nr. 12311/04.12.2019;- Anexa 17 

am solicitat prin adresa nr. i4208/DEA1/02.12.2019, un punct de vedere al serviciului juridic 

precum şi membrilor fostei comisii de evaluare, ţinând cont de toate documentele primite pe 

adresa Autorităţii Contractante de la data încheierii Raportului Procedurii până la momentul 
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primirii de către subsemnatul a Hot. AGA Nr. 72 prin care am fost împuternicit să finalizez 

procedura de atribLJir.e_: . : 

în, data ~e 05.12,2019;. ora 13:00 prin adresa nr. i4298 transmisă de către Serviciul Juridic 

acesta îşi declină competenţa privind analizarea documentelor depuse de către ofertant în 

cadrul procedurii de atribuire. 

În data de 06.12.2019, prin adresa primită de la membrii fostei comisii de evaluare a 

ofertelor, aceştia prezintă variantele de finalizare a procedurii prevăzute de lege, respectiv: 

anularea acesteia sau semnarea contractelor, cu propunerea: ,,finalizarea procedurii de 

atribuire prin semnarea contractelor cu ofertantul declarat câştigător având în vedere 

motivaţiile invocate de acesta, precum şi modificările legislative survenite în această perioadă 

şi anume Regulamentul UE 2017/1347". 

Totodată, precizez faptul că, pe parcursul procedurii de atribuire (începută încă din luna 

februarie a anului în curs) au intervenit modificări legislative inclusiv la nivel European 

(Regulamentul UE 2017/1347, - constând în obligativitatea înmatriculării autobuzelor EURO 6 

la nivel STEP D), ce au avut implicaţii directe asupra ofertei declarată câştigătoare, aspecte 

de care nu a ţinut cont comisia de evaluare în etapa a II a procedurii; 

Pâna la data emiterii mandatului pentru subsemnatul, a fost aprobat doar "Raportul 

procedurii nr.TPBI-BAP 16/3519/10.10.2019, prin care a fost declarat câştigător pentru 

loturile 1,2 şi 4, ofertantul ASOCIEREA S&S GROUPE PRODIMPEX SRL - NICAROM TRANS 

EXPRES SRL - AXI TOURS IZI SRL; 

În contextul evidenţiat mai sus, având în vedere: 

- modificările legislative ce au avut loc pe parcursul derulării procedurii de atribuire, a 

Regulamentului UE 2017/1347; 

- recomandarea membrilor fostei comisii de evaluare; 

precum şi interesul autorităţii contractante ce a avut la baza Hotărârea AGA nr. 

33/28.12.2018 privind necesitatea oferirii unui transport public ce satisface cerinţele în 

domeniul siguranţei şi confortului cetăţeanului; 

Consider oportună finalizarea procedurii de atribuire, cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare, prin semnarea contractelor de delegare a serviciului de transport public călători cu 

ofertantul declarat câştigător . 
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În acest sens propun introducerea pe Ordinea de Zi a şedintei Consiliului Director din data de 

12.12.2019, spre avizare şi înaintare în vederea aprobării către AGA a următoarelor puncte: 
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- Avizarea încheierii contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public de călători pentru loturile 1, 2 si 4 cu ASOCIEREA S&S GROUPE 
PRODIMPEX SRL - NICAROM TRANS EXPRES SRL - AXI TOURS IZI SRL şi 

începerea procedurii de obţinere a mandatelor speciale de către Unităţile 

Administrativ Teritoriale pentru aprobarea în Adunarea Generală a Asociaţilor . 
- Acordarea mandatului special pentru mandatarea Preşedintelui Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov în vederea 

semnării contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public de 

călători pentru loturile 1, 2 si 4 cu ASOCIEREA S&s GROUPE PRODIMPEX SRL 

- NICAROM TRANS EXPRES SRL - AXI TOURS IZI SRL. 
- Acordarea mandatului special pentru mandatarea reprezentantului legal al 

Consiliului Local al localităţii membră UAT pentru semnarea alături de 
Preşedintele Asociaţiei a contractelor de delegare a gestiunii seviciului de 
transport public de călători pentru loturile 1, 2 si 4 cu ASOCIEREA S&S 
GROUPE PRODIMPEX SRL - NICAROM TRANS EXPRES SRL - AXI TOURS IZI 
SRL. 

Director Executiv Adjunct, 

Vladimir Adrian 
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