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HOTĂRÂRE 
privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru 

serviciul de transport public local prin curs regulate 
 „NORD TRANS” 

 
 Consiliul Local al comuneiBlajel întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iulie 2020, 

 Având în vedere, referatul de aprobare nr. 3415/20.07.2020 al proiectului de hotărâre inscris 
la punctul 2 al proiectului ordinii de zi propus prin Anexa Dispozitiei nr. 64/20.07.2020 prin care 
se propune constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru 
serviciul de transport public local prin curs regulate  

Avand in vedere raportul nr. 3462/24.07.2020 al secretarului general al comunei, ca si 
compartiment de resort, si avizul comun al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
comunei Blajel, din data de 24 iulie 2020 prin care se propune adoptarea hotararii 

Văzând HCL nr. 62/2019 privind acordarea unui aviz de principiu in vederea asocierii 
Comunei Blăjel în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice 
pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, 

În conformitate cu prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, art. 2 lit. „m” din Regulamentul 
(CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de 
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului, ale art. 5, art. 6 din 
OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,  

În temeiul art. 89 art. 129 alin.(1), alin.(2), lit.„e” şi alin. (9) lit. „c” şi art.139, art.196, 
art.200  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1. Se aprobă constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice 
pentru serviciul de transport public local prin curse regulate „NORD TRANS”, persoană juridică 
de drept privat și de utilitate publică. 
 Art.2. (1) Se aprobă Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
de utilităţi publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate „NORD TRANS”, 
conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Comuna Blajel isi rezerva dreptul de a se retrage din Asociatie, in conditiile in care prin 
Strategia de dezvoltare a serviciului public/ studiul de oportunitate/ documentaţia de atribuire a 
contractului de delegare/ alte documente relevante, se va stabili ca resursele financiare necesare 
organizarii si functionarii serviciului de transport public local prin curse regulate care cad in 
sarcina UAT, nu asigura cel mai bun raport preţ/calitate.  
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Art.3. (1) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de 
transport public local prin curse regulate „NORD TRANS”, va avea sediul în imobilul situat în 
Municipiul Mediaș str. Unirii nr. 4, jud. Sibiu, cu destinația de Autogară – sala șoferilor, identificat 
în CF nr.115005 Mediaş, nr.cad/nr.top115005-C1, aflat în proprietatea Municipiului Mediaș. 

(2) Se constituie patrimoniul inițial al Asociației în cuantum de 28.000 lei și participarea 
comunei Blajel la patrimoniul inițial cu o contribuție în numerar în valoare de 2.000 lei.  

Art.4. Se împuternicește dl. Marius Marginean, Primar al comunei Blajel, să semneze în 
numele și pe seama comunei Blajel Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate 
„NORD TRANS”. 
 Art.5. Se desemnează dl. Marius Marginean, Primar al comunei Blajel, în calitate de 
reprezentant al unitatii administrative teritoriale în Adunarea Generală a Asociaților ADI „NORD 
TRANS”. 

Art.6. Pentru desfășurarea procedurilor de dobândire a personalității juridice a Asociației se 
împuternicește doamna Diana Cosmina Stama, cetățean român, cu domiciliul în Mediaș, str. 
Turda, nr.9, bl. 20, ap.15, jud. Sibiu, identificat cu C.I. seria SB nr. 760353 eliberată de SPCLEP 
Mediaș la data de 07.07.2016 

Art.7. Primarul comunei Blajel, prin compartimentele functionale din subordinea sa, va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din 
actele normative în materie. 
 Art.8. Secretarul general al comunei Blajel are responsabilitatea comunicării prezentei 
hotărâri către Primarul comunei, institutia Prefectului judetul Sibiu, dnei Stama Diana şi aducerii 
la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariablajel.ro.     

   
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZA 
          Fogoroşi Ştefan           Secretar general 
                                                       Ghiorghe Ioana 
 
 
 
 
Nr. 48/2020 
Prezenţi la şedinţă: 8 consilieri 
Adoptată în şedinţa ordinară din data de 27 iulie 2020 
Cu un număr de 8 voturi „pentru” din numărul total de 11 consilieri în funcţie 
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