
R O M A N I A 

JUDETUL ILFOV 

COMUNA NUCI 

CONSILIUL LOCAL 

H O T A R A R E 

privind acordarea de mandate speciale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public 

București – Ilfov, în vederea elaborării unor documente, aprobării 

modalității de gestiune a serviciului de transport public local de 

călători, atribuirii directe a contractelor de delegare a gestiunii, și 

stabilirii prețurilor și tarifelor în condițiile legii speciale 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUCI  

Avand in vedere: 

- Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport  Public 

Bucuresti – Ilfov, nr. 22505  din 04.05.2021,  prin care solicita acordarea de mandat 

special; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Nuci; 

- Raportul de avizare al comisiilor de specialitate; 

În conformitate cu prevederile: 

- 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; 

- Tinand cont de prevederile HCL-ului de constituire al Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov; 

- Ținând cont de 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; 

- În aplicarea prevederilor 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; 

 

- În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin.(3) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 



 

H O T A R A S T E 

Art.1 -  Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Unității 

Administrativ Teritoriale Nuci, să elaboreze Studiul de oportunitate privind 

delegarea serviciului public de transport local de călători în regiunea București-

Ilfov, potrivit art. 29 din Legea 51/2006. 

Art.2 -  Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Unității 

Administrativ Teritoriale Nuci, să elaboreze Regulamentul pentru efectuarea 

serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul 

București și Judetul Ilfov, precum și Caietul de Sarcini al serviciului de transport 

public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul 

Ilfov. 

Art.3 -  Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Unității 

Administrativ Teritoriale Nuci, să aprobe modalitatea de gestiune a serviciului 

public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov, prin gestiune 

directă. 

Art.4 -  Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Unității 

Administrativ Teritoriale Nuci, să aprobe atribuirea directă a contractelor de 

delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători, pe o perioadă 

de zece ani, către operatorii Societatea de Transport București STB SA, Serviciul 

de Transport Voluntari SA, Ecotrans STCM SRL și pe o perioadă de un an către 

operatorul Regio Serv Transport SRL. 

Art.5 -  Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Unității 

Administrativ Teritoriale Nuci, să stabilească prețurile și tarifele, după caz, în 

condițiile legii speciale, potrivit art.8 alin(3) lit. k) din Legea nr. 51/2006. 

Art.6 -  Primarul comunei Nuci, prin aparatului de specialitate va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.      

        Contrasemneaza, 

Presedinte, 

Manea Nicolae Doru     Secretar General 

        Comuna Nuci 

                         Angela Sivu 
Nr. 13 
Din 07.05.2021 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


