HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special primarului comunei Ciugud pentru a vota în
Adunarea Generală a AIDA TL delegarea serviciului de tansport publici local și semnarea
contractului
Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă extraordinară cu convocare de îndată
în data de 07.01.2021;
Luând în dezbatere:
- Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special primarului comunei Ciugud
pentru a vota în Adunarea Generală a AIDA TL delegarea serviciului de tansport publici local și
semnarea contractului, iniţiat de primarul comunei Ciugud;
- Raportul de specialitate comun nr. 107/2021 al Compartimentului Juridic și al secretarului
general al comunei Ciugud;
- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget,
finanțe, servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură,
amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului
înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;
Văzând:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Ciugud pentru proiectul de hotărâre privind
acordarea unui mandat special primarului comunei Ciugud pentru a vota în Adunarea Generală a
AIDA TL delegarea serviciului de tansport publici local și semnarea contractului;
- Adresa AIDA TL nr.589/03.12.2020, înregistrată la Primăria comunei Ciugud sub
nr.8446/2020 prin care se solicită acordarea unui mandat special primarului comunei Ciugud în
vederea votării în AGA AIDA TL delegarea serviciului de transport public local și semnarea
contractului de delegare;
- Adresa AIDA TL nr.15/06.01.2021 adresată Societății de Transport Public SA Alba Iulia,
prin care se solicită prelungirea cu 30 de zile a valabilității ofertei pentru delegarea serviciului de
transport public local în arealul AIDA-TL, având în vedere faptul că reprezentanții UAT Alba Iulia,
Cricău și Întregalde nu au fost trecuți în actul constitutiv și în statutul asociației, motiv pentru care
nu pot semna contractul de delegare;
- Statutul Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia-Transport Local;
Având în vedere:
- faptul că urmare a alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020, la 3 din cele 8 UAT
membre ale asociației AIDA TL au intervenit modificări în ceea ce privește reprezentatul legal al
acestora;
- până în prezent nu s-au finalizat demersurile pentru modificarea statutului asociației astfel
încât adunarea generală să funcționeze în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
Ținând cont de prevederile:
- art.33 din OG nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările
ulterioare;
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- Legii nr.51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 92/2007 - Legea serviciilor de transport public local, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 14 alin.(1) din Statutul AIDA TL conform căruia „Adunarea generală este organul de
conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii asociaţilor desemnaţi prin hotărâre a
autorităţilor deliberative ale acestoraˮ coroborat cu art.20 alin(3);
- art. 129 alin.(2) lit.d) coroborat cu prevederile alin.(7) lit.n) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Acordă un mandat special primarului comunei Ciugud – Dămian Gheorghe pentru a
vota în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local,
delegarea serviciului de tansport public local și semnarea contractului.
Art.2. Prevederile articolului 1 din prezenta hotărâre vor fi duse la îndeplinire de către
Primarul comunei Ciugud doar după modificarea actului constitutiv și al statutului asociației în
acord cu prevederile legale aplicabile în domeniu.
Art.3. Hotărârea poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului judeţul Alba;
- Compartimentului juridic;
- AIDA TL;
- Primarului comunei Ciugud;
- un exemplar la dosar.
Preşedinte şedinţă
Oarga Liliana

Contrasemnează secretar general
Ciorgovean Maria-Mihaela

Ciugud, 07.01.2021
Nr.3
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabil exprimate care reprezintă
84.61% din numărul consilierilor în funcţie

