
HOT;.RARE
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 - Ilfov

Avdnd in vedere expunerea de motive a Primarului comunei Dascdlu qi raportul de

specialitate al secretarului comunei Dascdlu ;

Vazand raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Dascdlu;

in conformitate cu prevederile:

- Legii nr.5112006 privind serviciile comunitare de utilitdti publice, republicatA, cu

modificf,rile qi completdrile ulterioare,

- Legii nr.9212007 a serviciilor de transport public local;

Tinand cont de prevederile HCL-ului de constituire al Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov si de adresa ADTPBI nr.731717 din data

de 12.04.2019 prin care solicita acordarea de mandat special;

linind cont de prevederile art.8, alin (3) lit.d"l), d^2), lit.i), lit.k), art. 9 alin.(2) lit g), art.29

alin.(2) qi art. 30 alin. (5) din Legea nr. 5112006 privind serviciile comunitare de utilitili publice,

republicati, cu modificlrile qi completdrile ulterioare;

In aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. '1370/2001 al Parlamentului European qi al

Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice ele transport feroviar qi rutier de

calltori $i de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 gi nr. 1107/'1O ale Consiliului;
in temeiul art. 36 atin.(1), atin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.14, alin.(7) lit.c) gi art. 45 alin (2)

din Legea nr. 21512001, privind administralia public[ local6, republicatd, cu modificirile qi

completdrile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DASCALU
,614R {$TE:

Art.l. Se aprob6 contribulia anualf, a membrilor cltre Asocialia de Dezvoltare Intercomunitara

pentru Transport Public Bucureqti-Ilfov.
Art. 2. Se aprobe completarea grilei tarifare cu noi titluri de cf,lf,torie.

Art.3. Se acordi mandat special, acordat Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard pentru Transport

Public BucureEti-llfov, in vederea aprobirii Actului Adilionat nr. 4 la Contractul de delegare a

gestiunii serviciului de transport public local de cdlAtori nr. 1/17.09.2018, incheiat cu Societatea de

Transport Bucuregti STB SA.

Art.4. Se acordi mandat special pentru mandatarea Preqedintelui Asocialiei de Dezvoltare

Intercomunitarl pentru Transport Public Bucuregti-Ilfov pentru semnarea Actului Adilional nr. 4 la
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de cdldtori 1117.O9.2018, incheiat

cu Societatea de Transport Bucureqti STB SA.

Art.S.Se acordi mandat special pentru mandatarea Dnei Doina Mdndil[, reprezentant al asociatului

Consiliul l-ocal al comunei Dascilu pentru semnarea, alAturi de Pre$edintele Asocialiei a Actului
Adilional nr. 4, la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de c[l6tori nr.

1l'17.09.2018, incheiat cu Societatea de Transport Bucureqti STB SA.



Aceastd hotlrire a fost adoptatd in qedinla ordinarl a Consiliului Local Dascdlu din data de

24 04 2019

Pregedinte de qedint[, Secretar comuna,

Preda Maria
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