
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 Asociatiei de Dezvoltare 

lntercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov in 

vederea aprobarii proiectului de contract de delegare a gestiunii 

serviciului public de transport local de calatori pe o perioada de 10 

(zece) ani, ce urmeaza a fi incheiat cu operatorul SC Regio Serv 

Transport SRL 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUCI 

  

Avand in vedere: 

- Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport  Public 

Bucuresti – Ilfov, nr. 27640  din 06.12.2021,  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; 

- 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) , alin.(9), lit c), art 

136, alin. (8) 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 acorda mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

pentru Transport Public Bucuresti-llfov ca, in numele si pe  seama  Unitatii  

Administrativ Teritoriale Nuci, sa aprobe atribuirea directa a contractului de 

delegare a gestiunii serviciului public de transport local de calatori, pe o perioada 

de zece ani, catre operatorul Regio Serv Transport SRL. 

Art. 2-  (1) Se avizeaza proiectul de contract de delegare a gestiunii 

serviciului public de transport local de calatori pe zece ani cu operatorul Regio 

Serv Transport SRL, in arealul deservit de Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov, impreuna cu anexele 

acestuia. 

(2) Proiectul de contract  si anexele acestuia se constituie In anexa care 

face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 3 -  Primarul Comunei Nuci prin compartimentele din cadrul 

aparatului de specialitate, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art. 4 - Comunicarea catre institutiile abilitate   si  aducerea la cunostinta 

publica, se vor face conform competentelor  prin grija secretarului general al 

comunei in termenul prevazut de lege. · 

 

 

 

 

      

  Contrasemneaza, 

Presedinte, 

Ileana Constantin      Secretar General 

        Comuna Nuci 

                         Angela Sivu 

 

 

 

 

Nr. 3 
Din 07.01.2022 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


