HOTARARE
Nr.29 din 26.06.2019
privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a AGA ADTPBI
qi acordarea de mandat special

Asocia(iei de Dezvoltare Intercomunitarl pentru Transport Public Bucureqti

a

-

Ilfov

Avdnd in vedere expunerea de motive a Primarului comunei Dascilu gi raportul
de specialitate al secretarului comunei Dascalu
Vazand raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Dascllu;
in conformitate cu prevederile:
- Legii nr.5112006 privind serviciile comunitare de utilit6qi publice, republicati, cu
modifi cirile Ei completlrile ulterioare;
- Legii nr.9212007 a serviciilor de transport public local;
Tinand cont de prevederile HCL-ului de constituire al Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara pentnr Transport Public Bucuresti - Ilfov si de adresa ADTPBI nr.
8615/21.06.2019 prin care solicita acordarea de mandat special;
JinAnd cont de prevederile art.S, alin. (3) lit.d^l), d"2), lit.i), lit.k), art. 9 alin.(2)
lit.g), ar1.29 alin.(2) 9i art. 30 alin. (5) din Legea nr.5112006 privind serviciile comunitare de
utilitagi publice, republicati, cu modificerile qi completirile ulterioare;
In aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului
European Ei al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice ele transport
feroviar gi rutier de cdlltori 9i de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. I 19 l/69 Ei nr.
ll07 170 ale Consiliului;
in temeiul arl. 36 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct. 14, alin.(7) lit.c) Ei art. 45
alin.(2) din Legea nr. 21512001 privind adminisnala publicd locald, republicatf,, cu
modifi cirile qi completlrile ulterioare,

CONSILIUL Local AL comunei Dascilu
HOTARA$TE:

a
Art.l.

Se acordi mandat special, acordat Asociagiei de Dezvoltare Intercomunitard pentru
Transport Public Bucuregti-llfov, in vederea aprobarii Actului Adilional rn. 4la Contractul
de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de c6l5tori nr. 1/17.09.2018,
incheiat cu Societatea de Tlansport BucureEti S fB SA.
Art.2. Se acordd mandat special pentru mandatarea Pregedintelui Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitare pentru Transport Public Bucureqti-Ilfov pentru semnarea Actului Adilional

nr. 4 la Contractul de delegare a gesduflii serviciului de transport public de c[letori
1/17.09.2018, incheiat cu Societatea de Transport Bucureqti STB SA.
Art.3.Se acordd mandat special pentru mandatarea Dlui/Dnei M5neil5 Doina , reprezentant
ai asociatului Consiliul Local al comunei Dascllu pentru semna.rea, aldturi de Preqedintele

Asocialiei a Actului Adiqional nr. 4, la Contractul de delegare a gestiunii serviciului

de

....4::'"'

transport public de cdldtori nr. 1117.09.2018, incheiat cu Societatea de Transport Bucuregti
STB SA.
Art. 4. Se acordi mandat special, acordat Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitari penffu
Transport Public BucureEti-llfov, in vederea aprob[rii Actului Adilional nr. 1 la Contractul
de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de cilitori m. 3117.05.2019,
incheiat cu Serviciul de Transport Voluntari SA.
Art.5, Se acordh mandat special pentru mandatarea PreEedintelui Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitari pentru Transport Public Bucuregti-llfov pentru semnarea Actului Adifonal
nr. la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de caletori
3117.05.2019, incheiat cu Serviciul de Transport Voluntari SA.
Art.6..Se acordi mandat special pentru mandatarea Dnei Miniili Doina , reprezentant al
asociatului Consiliul Local al comunei Dascdlu pentu semnarea, alituri de Pregedintele
Asocialiei a Actului Adifonal nr. l, la Contactul de delegare a gestiunii serviciului de
transport public de ciletori nr. 3117.05.2019, incheiat cu Serviciul de Transport Voluntari
SA.
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Aceastd hotir6re a fost adoptatd in Eedin{a ordinara a Consiliului Local Dascilu din data de
26.06.2019
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