
 

ROMANIA 

JUDETUL ILFOV 

                                                         COMUNA CORNETU 

                        PRIMAR 

 

  

                          PROIECT   

HOTĂRÂREA NR…… 

DIN……………….. 

privind acordarea de mandat special  

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov 

 

Consiliul Local al comunei Cornetu,  judetul  Ilfov  întrunit în şedința ordinară la data de 

___________. 

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului   nr.16461/6.11.2020 și raportul de 

specialitate al Biroului Contabilitate, Impozite și Taxe, Autorizare Transport Local, Resurse Umane, 

Evidența Patrimoniului, Buget nr._______________; 

 Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local Cornetu pentru programe 

de dezvoltare economico-socială,buget finanțe,administrarea domeniului public și privat al 

comunei, agricultură,gospodarie comunală,amenajarea teritoriului și urbanism,protecția 

mediului,turism,servicii și comerț ;     

 Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local; 

  Ținând cont de prevederile Hotararii Consiliului Local Cornetu nr.26/2017, privind constituirea  

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov si de adresa TPBI nr.  

10385/12.09.2019 inregistrată  la Primăria  comunei  Cornetu cu nr.15035/17.09.2019 prin care solicita 

acordarea de mandat special; 

In conformitate cu prevederile art.8, alin. 3 lit.d^1, d^2, lit.i, lit.k, art. 9 alin.2 lit.g, art.29 alin.2 şi 

art. 30 alin. 5 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, ale  Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice ele transport feroviar și rutier 

de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, art. 129 

alin. 1, alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. n din OUG nr.57/2020, privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

În temeiul și art. 139 coroborat cu art.196 alin.1 lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Adopta urmatoarea  

HOTĂRĂRE 

 

Art.1. Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport 

Public București-Ilfov, ca in numele si pe seama Unitatii Administrativ Teritoriale Cornetu sa aprobe 

act:347668%2064049019
act:347668%2064049019
act:347668%20110627698
act:347668%20110738309


forma revizuita a “Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de transport 

public local de calatori in regiunea Bucuresti-Ilfov”.   

Art.2. Primarul Comunei Cornetu, prin compartimentele de specialitate, va aduce la indeplinire 

prevederile prezentei hotarari. 

Art. 7 Prezenta hotarare va fi comunicata, prin grija secretarului general al comunei Cornetu: 

- Institutiei Prefectului judetul Ilfov, 

- Primarului Comunei Cornetu, 

- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov. 

 

 

 

 

 

     INIȚIATOR       AVIZAT 

       PRIMAR          SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI CORNETU 

 Adrian  Eduard Stoica      Daniela Vasilescu          
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Nr.16461/6.11.2020 

REFERAT DE APROBARE 

LA PROIECT DE  

HOTĂRÂRE 

privind acordarea de mandat special  
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov 
 
 
  Prin  adresa   inregistrată la Primăria comunei Cornetu cu nr.16448/6.11.2020,  

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov solicită 

acordarea de mandate speciale  in vederea aprobarii formei revizuite a Studiului de 

Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de calatori in 

regiunea Bucuresti-Ilfov. 

  Pentru asigurarea desfasurarii in conditii optime a serviciului de transport public, 

propun Consiliului Local Cornetu in calitate de asociat al A.D.T.P.B.I.  acordarea de : 

 mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public 

București-Ilfov, în vederea aprobării “Studiului de oportunitate privind delegarea 

gestiunii serviciului de transport public local de calatori in regiunea Bucuresti-

Ilfov,”  

 pentru ca in numele si pe seama Comunei Cornetu sa semneze forma revizuita a 

Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local 

de calatori in regiunea Bucuresti-Ilfov. 

 In acest sens, supun spre  dezbatere si adoptare Consiliului Local al 

comunei Cornetu proiectul de hotărâre  privind acordarea de mandat special Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov. 

 
 

PRIMAR 
 STOICA ADRIAN EDUARD 
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  Nr.16587/11.11.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind acordarea de mandat special  

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov 
 
  Având in vedere adresa inregistrată la Primăria comunei Cornetu cu 
nr.16448/6.11.2020,  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public 
București-Ilfov solicită acordarea de mandat special pentru ca in numele si pe seama 
Comunei Cornetu sa aprobe si sa semneze forma revizuita a Studiului de Oportunitate 
privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de calatori in regiunea 
Bucuresti-Ilfov si referatul de aprobare al primarului comunei Cornetu  la proiectul de 
hotarare privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru Transport Public București – Ilfov   nr. 16461//6.11.2020,  consider ca se impune 
acordarea mandatului special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport 
Public Bucuresti-Ilfov, in vederea aprobarii formei revizuite  a “Studiului de oportunitate 
privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de calatori, in regiunea 
Bucuresti-Ilfov”. 

Pentru aceste considerente, propun  Consiliului Local al comunei Cornetu  
aprobarea proiectul de hotărâre  initiat de dl.primar Adrian-Eduard Stoica privind 
acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport 
Public București – Ilfov. 

 

Compartimentul Contabilitate, Buget,Impozite și Taxe, Resurse Umane, Evidența 
Patrimoniului, Autorizare Transport 

Consilier 
Ion Florentina 


