
 
 

ROMÂNIA P R O I E C T Avizat 

JUDEŢUL ARAD  S E C R E T A R   G E N E R A L 

MUNICIPIUL ARAD  Lilioara Stepănescu  

CONSILIUL LOCAL   

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  ______ 

     din _______________  

privind avizarea Caietului de sarcini și Regulamentului serviciului public de transport persoane în 

cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad și aprobarea documentației de 

delegare a serviciului prin atribuire directă către Compania de Transport Public S.A. Arad 

 

 

 Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare  nr. 

____________/________; 

Luând în considerare raportul comun al Direcției Edilitare, Serviciului Transport Public Local, 

Autorizare Activități Economice și al Direcției Economice, Serviciul Buget înregistrat cu nr. 

________/__________; 

Luând în considerare Hotărârea nr. 156/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind 

constituirea  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad; 

Ținând cont de avizul Consiliului Concurenței nr. _______/_________, prin care se avizează 

favorabil documentația de atribuire; 

Ținând cont de punctul de vedere nr. ________/________, al Autorității Naționale pentru 

Reglementarea Serviciilor de Utilități Publice; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 Legea serviciilor publice de transport persoane în 

unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile 

Legii nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și 

de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului; 

Ținând cont de faptul că prin Notificarea 2018-172507 a fost publicat anunțul de intenție a încheierii 

contractului de delegare a serviciilor de transport public local, între Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară de Transport Public Arad și Compania de Transport Public S.A. Arad; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. ______/2019 privind 

aprobarea Studiului de oportunitate și a formei de delegare a serviciilor de transport public de călători în 

cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.(d), (e), alin. (6) lit.(a),  alin. (7), lit. (n), art. 139 

alin. (1), alin. (3), lit.(g), art. 196 alin. (1) lit. (a), art.286 alin. (4), art. 309, art. 310, art, 311 și art. 315  

din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ,  

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art. 1. Se  avizează Caietul de Sarcini  al serviciului public de transport persoane și 

Regulamentul serviciului public de transport persoane, în forma prezentată în anexele 13 și 14 la 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, în forma prezentată în anexă la 

prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, în forma 

prezentată în anexa la prezenta hotărâre. 

 



 
 

Art. 3. Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad ca, în 

numele și pe seama unității administrativ teritoriale, Municipiul Arad, să exercite dreptul de a delega 

gestiunea serviciului către Compania de Transport Public S.A. Arad și de a pune la dispoziție sistemul de 

utilități publice. 

 

Art.4. (1) Se mandatează Primarul Municipiului Arad, dl. Călin Bibarț, să voteze în Adunarea 

Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, în 

numele și pe seama Municipiului Arad, aprobarea Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public local efectuat pe raza Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad 

cu Compania de Transport Public S.A. Arad. 

(2) În cazul în care domnul Călin-Laurențiu Bibarț Primarul Municipiului Arad este în 

imposibilitatea îndeplinirii mandatului încredințat atribuțiile de reprezentare al Unității Administrativ-

Teritoriale Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Transport Public Arad vor fi îndeplinite de persoana desemnată pentru exercitarea atribuțiilor primarului.  

  

Art.5. Se mandatează Primarul Municipiului Arad, dl. Călin Bibarț, să semneze Contractul de 

delegare a gestiunii serviciului de transport public local efectuat pe raza Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Transport Public Arad cu Compania de Transport Public S.A. Arad. 

 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică tuturor celor interesaţi, prin grija  Serviciului Administraţie 

Publică Locală. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR  

 

 
STPLAAE 

Red./Dact. Liliana Florea  

Cod PMA-S4-01 



 
 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD 

nr. _________/_______________ 

 

 

 

 

 

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. a) din Ordonanță de urgență, nr. 57/2019 din 3 iulie 

2019 - privind Codul administrativ și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local 

Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de 

hotărâre referitor la avizarea Caietului de sarcini și Regulamentului serviciului public de transport 

persoane în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad și aprobarea 

documentației de delegare a serviciului prin atribuire directă către Compania de Transport Public S.A. 

Arad 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 Legea serviciilor publice de transport persoane în 

unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile 

Legii nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și 

de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului; 

Ținând cont de faptul că prin Notificarea 2018-172507 a fost publicat anunțul de intenție a încheierii 

contractului de delegare a serviciilor de transport public local, între Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară de Transport Public Arad și Compania de Transport Public S.A. Arad; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. ______/2019 privind 

aprobarea Studiului de oportunitate și a formei de delegare a serviciilor de transport public de călători în 

cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad; 

 

Apreciez ca fiind oportună adoptarea hotărârii privind avizarea Caietului de sarcini și 

Regulamentului serviciului public de transport persoane în cadrul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Transport Public Arad și aprobarea documentației de delegare a serviciului prin 

atribuire directă către Compania de Transport Public S.A. Arad. 

 

 

 

PRIMAR 

Călin Bibarț 

 

 

 



 
 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECŢIA EDILITARĂ 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

Serviciul Transport Local, Autorizare Activități Economice 

Serviciul Buget 

Nr. __________/___________ 

 

RAPORT  

 

Referitor la : referatului de aprobare înregistrat cu nr. ________/____________ , a domnului 

Călin Bibarț Primarul Municipiului Arad, prin care se propune avizarea Caietului de sarcini și 

Regulamentului serviciului public de transport persoane în cadrul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de Transport Public Arad și aprobarea documentației de delegare a serviciului prin 

atribuire directă către Compania de Transport Public S.A. Arad 

 

Considerente generale:  

Datorită faptului că prin Studiul de oportunitate aprobat prin HCLM nr. ______/2019, s-a  aprobat 

delegarea prin atribuire directă a serviciilor de transport public de călători în cadrul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad către Compania de Transport Public S.A. Arad; 

Ținând cont că prin Notificarea 2018-172507 a fost publicat anunțul de intenție a încheierii 

contractului de delegare a serviciilor de transport public local, între Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară de Transport Public Arad și Compania de Transport Public S.A. Arad, parte a condițiilor 

ce trebuiesc îndeplinite pentru delegarea serviciilor prin atribuire directă; 

Ținând cont de avizul Consiliului Concurenței nr. _______/_________, prin care se avizează 

favorabil documentația de atribuire; 

Ținând cont de punctul de vedere nr. ________/________, al Autorității Naționale pentru 

Reglementarea Serviciilor de Utilități Publice; 

 

Considerente juridice:  

- prevederile Hotărârii nr. 156/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind constituirea  

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad; 

- prevederile Legii nr. 92/2007 Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile 

administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 

51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 

octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului; 

- prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.(d), (e), alin. (6) lit.(a),  alin. (7), lit. (n), art. 309, art. 310, 

art, 311 și art. 315  din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ,  

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. ______/2019 privind aprobarea 

Studiului de oportunitate și a formei de delegare a serviciilor de transport public de călători în cadrul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad; 

 

În considerarea aspectelor enumerate mai sus, 

 

P R O P U N E M: 

 

Avizarea Caietului de Sarcini  al serviciului public de transport persoane și a Regulamentului 

serviciului public de transport persoane, în forma prezentată în anexele 13 și 14 la Contractul de delegare 

a gestiunii serviciului de transport public local, în forma prezentată în anexă la prezenta hotărâre. 



 
 

Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, în forma 

prezentată în anexa la prezenta hotărâre. 

 

Mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad ca, în numele și pe 

seama unității administrativ teritoriale, Municipiul Arad, să exercite dreptul de a delega gestiunea 

serviciului către Compania de Transport Public S.A. Arad și de a pune la dispoziție sistemul de utilități 

publice. 

 

Mandatarea Primarului Municipiului Arad, dl. Călin Bibarț, să voteze în Adunarea Generală a 

Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, în numele și pe 

seama Municipiului Arad, aprobarea Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public 

local efectuat pe raza Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad cu Compania de 

Transport Public S.A. Arad. 

În cazul în care domnul Călin-Laurențiu Bibarț Primarul Municipiului Arad este în 

imposibilitatea îndeplinirii mandatului încredințat atribuțiile de reprezentare al Unității Administrativ-

Teritoriale Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Transport Public Arad vor fi îndeplinite de persoana desemnată pentru exercitarea atribuțiilor primarului.  

  

Mandatarea Primarului Municipiului Arad, dl. Călin Bibarț, să semneze Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului de transport public local efectuat pe raza Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

Transport Public Arad cu Compania de Transport Public S.A. Arad. 

 

 

 

Director executiv      Director executiv  

                Liliana Florea        Claudia Grozavu 

 

 

 

 

                 Șef Serviciu       Șef Serviciu 

    Teodor Sabău                 Olimpia Stoica 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Viza Serviciului Juridic Contencios 

     Nume prenume _________________________ 

     Semnătura  _________________________ 

 
 

 


