ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
ORAŞUL BUFTEA
CONSILIUL LOCAL
Pia/a Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238
E-mail: contact@primariabuftea.ro
Web: w
rimariabuftea.ro

HOTĂRÂREA NR. 52
Din 23 Mai 2017
privind constituirea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU
TRANSPORT PUBLIC BUCUREŞTI - ILFOV

Consiliul local al

oraşului

Buftea,

Având în vedere:
• Expunerea de motive a primarului oraşului Buftea, domnul Pistol Gheorghe;
• Raportul compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului oraşului Buftea;
• Adresa Consiliului Judeţean Ilfov nr. 5033/2017, înregistrată la Primăria oraşului
Buftea cu nr. 9248/2017;
• Hotărârea Consiliului local Buftea nr. 22 din 28.02.2017 privind acordarea avizului
necesar pentru aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 - 2030
Regiunea Bucureşti - Ilfov;
• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Buftea;
În conformitate cu:
• prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor de utilităţi publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
• prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi
completările ulterioare;
• prevederile Ordinului nr. 182/2011 privind modificarea si completarea Normelor de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007;
• prevederile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru şi a statutului - cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect
de activitate serviciile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu
modificările şi completările ulterioare;
• prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 23 octombrie 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;
• prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată;
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În temeiul prevederilor art. 11-14, art. 36 alin. (2) lit.e), alin.(7) lit. c), alin. (9) şi ale
art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se aprobă asocierea Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea prin
Consiliul Local Buftea cu judeţul Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov, respectiv cu Municipiul
Bucureşti - Consiliul General al Municipiului Bucureşti precum şi cu unele unităţi
administrativ - teritoriale din judeţul Ilfov, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare
lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov, persoană juridică de drept
privat şi de utilitate publică.
(2) Se aprobă participarea Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea -

Consiliului Local Buftea, în calitate de asociat - membru fondator, la constituirea
Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov.
Art.2 Se aprobă Actul constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară
pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta
hotărâre şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public
Bucureşti - Ilfov în forma prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3 (1) Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public
Bucureşti - Ilfov va avea sediul în Bucureşti, sector 1, str. Aristide Demetriade nr 2, et. 3,
cam. 6, conform contractului încheiat între Municipiul Bucureşti cu Apa Nova.
(2) Se aprobă participarea Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea Consiliului Local Buftea la patrimoniul iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară
pentru transport public Bucureşti - Ilfov, cu o contribuţie în numerar în valoare de 2.000
lei.

Art.4 Se împuterniceşte domnul Pistol Gheorghe, cetăţean român, născut la data
de ............... , domiciliat în ........... , posesor al CI seria ........ nr ... , eliberat de ... , la data
de ............... să semneze în numele şi pe seama Oraşului Buftea - Consiliul Local
Buftea, Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru
Transport Public Bucureşti - Ilfov, anexate la prezenta hotărâre.
Art.5 Se împuterniceşte domnul Vaida Gheorghe - Alexandru cetăţean român,
născut la data de ................................................ , la, ............................. ,
domiciliat în
........................................................................................................... posesor al CI
seria .............................................................. nr ...................................... ,
eliberat
de ........ , la data ................ , să facă parte din Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov şi să îndeplinească
procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Asociaţiei de Dezvoltare
lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov la Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei sector 1.
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Art.6 Hotărârea Consiliului Local Buftea nr.61/29.05.2015 privind aprobarea
asocierii Oraşului Buftea - Consiliul Local Buftea cu Judeţul Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov
şi cu alte unităţi administrativ teritoriale din judeţul Ilfov, precum şi cu Municipiul Bucureşti
- Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în vederea constituirii Asociaţiei de
Dezvoltare lntercomunitară „Asociaţia de Transport Metropolitan Bucureşti", precum şi
orice alte prevederi contrare îşi încetează aplicabilitatea.
Art.7 Primarul
prevederile prezentei

oraşului

Buftea prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire

hotărâri.

Art.8. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea,
serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire, Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, Consiliului Judeţean Ilfov şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov.

Contrasemnează,

SECRETAR,
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Anexa nr 1 la _

I
ACT CONSTITUTIV
AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT

I

PUBLIC BUCUREŞTI ILFOV

i..

I.

'

ASOCIA I II

i

l Municipiul Bucuresti, prin Consiliul Genernl al Municipiului
Bucuresti, cu sediul în
V
B-dul Regina Elisabeta nr. 47 sector 5, cod

poştal

050013, reprezentat de..... .. .. .. .. ... ...

i'n calitate de Primar Genernl,-le-gal imputemicit în acest scop prin

Hotărârea

Judeţul

...., în calitate de

împuternicit în acest scop prin
oraşul

Consiliului General

Ilfov, ptin Consiliul Judeţean Ilfov, cu sediul în .. , str. .... nr ......... judeţul .... , cod

........ reprezentat de
3.

.,

din

nr.

2

Bucureşti,

preşedinte

Hotărârea

Judeţean

al Consiliului
Judeţean

Consiliului

.......... , legal

...... ".--nL. ,___din ... ;

......... , prin Consiliul.Local al .... , cu sediul în .... , str.. ...... nr.... , judeţul ....... , cod

....... , reprezentat de .... , în caHtate de primar, legal împuternicit în ricesfscop p1In-Hoiărârea
Consiliului

4. comuna

Local

nr..

din

.. , prin Consiliul Local al . , cu sediul în .... str .. nr. .. , judeţul

..., cod ..

reprezentat de ............ , în calitate de primar, legal împutetnicit în acest scop prin
Consiliului

Local

Hotărârea

nr..

din .... ;

5.

'~""" >

•I , , , . , , , . , '~ ••

•a<"

f' ,,,

,>•• " " " ' ' '

etc.,
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denumiti colectiv asociatii

şi

individual asociatul s-au asociat

şi

au înfiintat

ASOCIAŢIA

DE

j

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT .PUBLIC BUCUREŞTI

ILFOV in baza art.11-13 din Legea nr215/200l privind

administ.Iaţia publică locală,

modificările şi completările

art. 10 din Legea nt. 51/2006 a

serviciilor comunitare de

ulterioare, mt 8 al. (3) lit.c)

utilităţi

publice cu

şi

modificătile şi completările

ulterioare, art. l 6 aL(S),

art. 17 al. ( 1) lit. g) din Legea nr 92/2007 a serviciilor de transport public local cu
completările

ulterioare, precum

fundaţii, aprobată

cu

şi

ale

Ordonanţei

modificări şi completări

modificările şi

Guvernului Nr 26/2000 cu privire la asociatii şi

prin Legea m. 246/2005

CAPITOLUL I. DENUMIRE, REGIM JURIDIC, SEDIU ŞI DURATĂ
Art. 1. Denumirea

cu

I

I

Denumirea

asociaţiei, rezervată

denumirii nr.

la Ministerul

Justiţiei,

potrivit dovezii privind disponibilitatea

, este ''ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

/

PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREŞTI ILFOV" (denumită în continuare Asociaţia).
Art. 2. Regimul juridic
(l) Asociaţia se constituie sub forma unei structuri de cooperare cu personalitate juridică de drept

privat

şi

statut de utilitate

comun a

publică

recunoscut prin efectul legii deslinate

competenţelor autorităţilor

exercitării şi realizării în

administratiei publice locale referitoare la fumizarea/

prestarea serviciilo1 de transport public, stabilite în sarcina acestora potrivit dispozitiilor Legii nr
51/2006 a serviciilor comunitare de
modificările şi completările

cu celelalte prevederi ale
şi

ulterioare,

legislaţiei

utilităţi
şi

publice, ale Legii nr. 215/2001,

republicată,

cu

ale Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, împreună

române, precum

şi

cu prevederile prezentului Act Constitutiv

ale Statutului.

(2) Toate documentele
acesteia, sediul,
numărul

f-

f·
I
I

şi

numărul

de telefon

şi

emană

orice alte înscrisuri care

de înregistrare în Registrnl

Asociaţie

de la

Naţional

al

vor indica denumirea

Asociaţiilor şi Fundaţiilor,

de fax.

,~

k

(3) În vederea obţinerii de resu1:se financiare suplimentare, care vor fi utilizate exclusiv pentru

realizarea scopului

său, Asociaţia

accesoriu, sau poate
societăţi

se poate angaja în

înfiinţa societăţi

activităţi

economice, dacă acestea au caracter

comerciale Dividendele

obţinute

comerciale, vor fi folosite numai pentru 1ealizarea scopului

din

activităţile

acestor

Asociaţiei

Art. 3. Sediul
(I) Sediul Asociaţiei va fi situat în sediul în Bucureşti, str Aristide Demetriade nr 2, El. 3, cam 6

sector I, cod

poştal

OIO147 .

Art. 4. Durata
Asociaţia

durată nelimitată

se constituie pe o

Asociatiilor şi

Fundaţiiloratlat

ta grefa

începând cu dntu înscrierii sale în Registrul

Judecătoriei

..

.. . .... ..... ..

CAPITOLUL II. SCOPUL ASOCIAŢIEI ŞI PATRIMONIUL INIŢIAL
Voinţa

de asociere

Prin semnarea prezentului act constitutiv,

asociaţii îşi

exprimâ

voinţa

de a se asocia în cadrul

„ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ .PENTRU TRANSPORT PUBLIC
BUCUREŞTI

ILFOV ·- AD TP B J" constituită în scopul înfiintării, organizării, reglementării,

finantăl'ii, exploatării, monitor,ii şj gestionării în ~0111un a s:tviciilor de ttansport publi;
l \\

\ ,P1
:.·.~tl

..... ~ = = , - , = , .

-

I
I
I

(denumit în continuare Se1viciul) pe raza de
membre, precum

şi

regional, destinate

competenţă

realizarea în comun a unor proiecte de

a

unităţilor

investiţii

înfiin!ălii, modernizării şi/sau dezvoltării, după

administrativ-teritoriale

publice de interes zonal sau
caz, a sistemelor de

\

utilităţi

publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia

I
Ar-t. 5. Scopul
1) Asociaţia este o persoană juridică de drept privat,

fără

scop luctutiv, având ca scop:

• înftin/area, orgallizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea şi gestio11area i,i comrm

I

a serviciului p11blic de transport local din cadrul asocia/iei, pe raza de compete11Jii a 1tllităJilor
administrativ-teritoriale membre.
•

îmbw1ătăfi1ea

corespt11lzătoare

mobilităfii

illtegrate prin administrarea coo1do11ată şi fi11anfa1ea

a servicii/or public de tra11sp01t î11 zona de

i,tflue,ifă Îll

transport a

M1micipiului Bucureşti prin:
a) diminuarea dezechilibre/01 economice fi sodale existente, stimularea dezvolt,idi
echilibrate

.şi

recupernrea

accelerată

a i11târderilor Î!lregiS"tmte în aducerea la

standarde europene a transporllllui public din zona în cauza,
b) corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la ni11elul zonei de
stimularea inifiativeJo,

şi

prin valorificarea resurselor locale, iii scopul

calitâ(ii tra11sportu/11i public local

mare 11u1swâ a Îlllregii
popula/iei, luc:rn cme

activită{i

\la

şi

a

atractivităfii

condiţiilor de

acest11ia

contribui la

deţwrajarea

priveşte

şi

prin

creşterii

oriema,ea în mai

necesită{ilor

.îpre sati.ifacerea

per.so,wle, cu i11j111e11(e majme in ceea ce
poluării şi creşterea

influenţă

deplasliTilor

de mobilitate a
l'll

calităţii

reducerea tmficului auto

şi

a

i11

icopul

realizării

unor proiecte de

interes comun, în co11fon1titate cu acordurile i11tema{io11ale la cme România es„e
parte;

• stabilirea politicilor vizând planificarea stmtegicii, mo11itorizarea şi avizarea activităfilor
privind autorizarea, organizarea, ge!Jlionarea
călători

în zona

şi co11tr(J/ulf1mcţio11ă1ii

metropolitană Bt1cureşti~lljov şi

servicii/or publice

zona de

influenţă

în

tramport a Mu11icipi11/ui Bucureşti, pentm transportul cu autobuze, troleibuze, tramvaie,

metrou, trenuri regionale, transport 11aval şi alte mijloace de transport terestre, pe apii şi

suspendate, inclu.~iv a/le sisteme de transportaltemativ.
{2)

f

Forma de atribuii:e a Serviciului public de transport local va fi conform prevederilor

Regulamentului (CE) NR.

,/2007 al Parlamentului European

\ \t

I

.'

\

..

.'-..}

i

f

I

I

l

I

vle(ii cetlifenilor;

l) stimularea woperl'lrii intracomunitare

de lranspor't de

f:

autoturismele

efiden{ei ene,getice În trnmporflffi, rn efecte benefice asupra

mediu şi

I

şi

-···-~••

al Consiliului din 2!

----==-=:::.:- .

I

I

octombrie 2007 privind serviciile publice de transpor1 feroviar şi rutier de călători

şi

de abrogare a

Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. l 107/70 ale Consiliului. În functie de specificul fiecărui
serviciu se vor prevedea categoriile de contracte determinate pe baza

activităţilor

componente ale

Serviciului şi, eventual, numărul de contracte din fiecare categorie.
(.3) Asocialii

declară că

interesul comun ce stă la baza constituirii

al locuitorilor de pc raza
condiţiile

Serviciului, in
populaţiei şi

privind

administrativ-teritoriale membre pentru

unor tarife

principiul "poluatorul

protecţia

finaniarea

unităţilor

mediului, precum

investiţiilor

Asociaţiei

şi/sau

taxe care

plăteşte",

să

este interesul general

îmbunătăţirea calitătii

respecte limitele de suportabilitate ale

atingerea

şi

respectarea standardelor europene

şi creşterea capacităţii

de atragere a fonduiilor pentru

necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

(4) Schimbarea scopului

Asociaţiei

se va putea face numai de

către

membri

şi

dacă

numai

acesta

a fost realizat în totalitate sau în parte. ori acesta nu mai poate fi realizat.

Art.6 Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele:
a)

să

reabiliteze

Urbană Durabilă

b)

şi să

modernizeze infrastructura de transport conform cu Planul de Mobilitate

2016-2030;

să înfiinţeze/dezvolte/modernizeze

loculitătilor şi

localitătile

între

serviciul de transport local de persoane în interiorul

membre ale

administrativ-teritoriale membre, precum

Mobilitate
c)

să

utilităţi

şi să

competentă

realizeze în comun proiecte de

a

unităţilor

investiţii

publice de
caz, a

pubBce aferente serviciului public de trnnspott focal, pe baza Planului de

Urbană Durabilă

elaboreze

pe raza de

înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după

interes zonal sau regional destinate
sistemelor de

şi să

Asociaţiei

2016-20.30;

aprobe Strategiei de Dezvoltare a Serviciului Public de Transport Local din

cadrul asociatiei;
d)

să

monitorizeze de1uJaren proiectelor de

investiţii

în infrnstrnctura

tehnico-edilitară aferentă

Serviciului;
e) să constituie interfaţa pentru discutii şi să fie un partener activ pentru autoritătile administraţiei

publice locale în ceea ce

priveşte

aspectele de dezvoltare

transport local, în scopul de a coordona politicile şi

O să elaboreze

şi să

g)

să

elaboreze

publice

şi să

acţiunile

aprobe Caietul / Caietele de sarcini

Serviciului Public de Transport Local din cadrul
aprobe

documentaţiile

şi să stabilească condiţiile

\ i. \ :,

\ ,~, \
t ,,

\ ":\-\~

\J

~

de gestiune a serviciului public de

de interes general;
şi

a Regulamentul / Regulamentele

Asociaţiei;

de atribuire a comractului/contractelor de servicii

de participare,- criteriile de

situaJiei attibuirii Serviciuluîîic _de

'

şi

selecţie

a operatorilor, cu exceptia

tr;n,po~ loc~ conform prevederilor legale;

--~~:::::.=-:-.,._

\ -----z:::...-:-:~

-

'\

.:.>
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l

I
I
~
~

~

h) să încheie contractul/contractele de servicii publice cu operatotii, în numele şi pentru unităţile

administrativ-teritoriale membre implicate, în conformilate cu noimele legale în vigoare;
i) să monitorizeze executarea contractului/contractelor de servicii publice şi să informeze regulat

membrii

săi

despre aceasta,

priveşte

(îndeosebi în ceea ce
încredinţate

să urmărească

îndeplinirea

realizarea indicatorilor de

obligaţiilor
performanţă,

asumate de operatori
executarea

lucrărilm

operatorilor şi calitatea serviciului public de trunsport local fumizat utilizatorilor)

în conformitate cu mandatul primit

şi

cu prevederile contrnctuale,

să

aplice

şi,

penalităţile

contractuale;
j)

să

identifice

şi să propună oportunităţi

tehnico-edilitară aferentă

k)

să

îmbunătăţească

de

finanţare

a proiectelor de

investiţii

în infrastructura

serviciului public de transpmt local;
investiţiilor

planificarea

tehnico-edilitară

în infrastructura

aferentă

Serviciului;
I) dezvoltarea şi implementarea de activităţi şi proiecte ce au ca scop protecţia mediului
înconjurător,

reducerea efectelor negative produse de

schimbările

climatice

şi

a impactului

sectorului energetic asupra mediului;
m) să reducă impactul negativ social şi de mediu în ceea ce priveşte proiectele de infrastructură de

transport;
n) alte activităţi desfăşurate conform legislaţiei în vigoare

Art. 7. Patrimoniul initial
(1) Patrimoniul initial al Asociaţiei este de ... RON constituit din contributia în nurnernr/virament

I

bancar a Asociatilor..
(2) Patrimoniul

Asociaţiei

poate fi majorat de

diverse persoane fizice sau juridice, romane sau

către

membri prin

străine,

sponsorizări

sau donatii de la

conform legii .

I

(3) Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele:

a) contribuţiile asociatilor la formarea patrimoniului
de la bugetele locale ale

unităţilor

iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi

alte contribuţii

c) donaţii, sponsmizăt i sau legate;
prevăzute

de lege sau de statutul

I

l

administrativ-teritoriale membre;

b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;

d) orice alte surse de venitmi

I

Asociaţiei.

r

(4) Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice.

L

L

CAPITOLUL III. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA ASOCIAŢIEI

Art..8. Adllflarea
.

Generală

a Asocif~·

:\~ \,!~

:\J:,-,.

..

--=:::--· '

I
I!

.::::::.,

!
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I
;

1

;
l

i

Adunarea

Generală

asociaţiei

AD T.P B I , desemnaţi prin

este organul de conducere al
hotărâre

Asociaţiei şi

se compune din

toţi

a autorităţilor deliberative ale acestora ,

cetătean

.. : Dl/Dna

I

----··

_ _ , domiciliat î n - - - - - · identificat cu BI/CI. seria··- nr _ _ , elibernt/-ă

i

... : Dl/Dna _ _ __

2) Membru, reprezentant UAT

de

I
f:~

d e - - - • la data de _ _ , CNP _ _
cetăţean - ·

I
l

I'

Sunt numiţi în calitate de membri ai primei adunări generale:
l) Membru, reprezentant UAT

I

membrii

_ _ _ _ , identificat cu BI/CI. seria __ nr. _ _, eliberat/-ă

domiciliat în

, la data de _ _ , CNP _ __

3) Membru, reprezentant UA T
cetăţean

_ _ , domiciliat în

... : Dl/Dna-·----~•

nr. --·-, eliberat/ ·ă

· - - - • identificat cu B l./C .I. seria _

1-

de-----· la data de _ _ , CNP _ __

Preşedintele Asociaţiei,
Asociaţia

care me

în raporturile cu

terţii,

I

atribuţiile prevăzute

în statutul

este Primarul municipiului

Asociaţiei şi

Bucureşti

care

reprezintă

sau un reprezentant al

~

t'

acestui.1

Art. 9. Consiliul Dit'ector
Consiliul Director este organul executiv al
de

Vicepreşedintele Asociaţiei

Sunt

numiţi

Asociaţiei şi

este condus de

Preşedintele

Asociatiei

şi

în calitate de membri ai primului consiliu director:

, cetăţean ____ , domiciliat în-·----·----• identificat cu

I) Preşedinte:

B L/C.I. seria_ nr ____, elibernt/-ă de _ _ _ , la data de _ _ , CNP _ _,;

, cetăţean - · - ' domiciliat în ---·-·--' identificat cu

2) Vicepreşedinte -

B IlC.I seria_ nr.---·' cliberat/-ă de _ _ _. , la dala de --.-·--·· CNP -~-·-·;
___,

cetăţean

4) Membru: DI/Dna _ _ _ _ ,

cetăţean

3) Membru: Dl/Dna

- - · ' domiciliat în _ · - - - ' identificat cu
B.L/CJ seria __ nr _ _, eliberat/-ă de _____, la data de _ _ , CNP ____

_ _ , domiciliat în _____, __, identificat cu

B l/C .L seria_ nr _ _ , eliberat/-ă de _ _ _ _, la data de ____ , CNP ___.

5) Membru: Dl/Dna _ __

, cetii 1ean _ _ , domiciliat în · - ----·-' identificat cu
Bl/C l. seria_ nr _ _ , elibernl/-ă de _ _ _ _ , la data de _ _ , CNP _ __

6) Membru: Dl/Dna _____ ,

cetăţean

___, domiciliat în _____, identificat cu

B J/C.I. seria_ nr. _ _ , eliberalf~ă de _ _ _ _ , la data d e _ , CNP _ _ .
, cetăţean :'--"--·· domiciliat în . .

7) Membru: Dl/Dna

B..1./C.I. seria-. nr --._, el/\.ra.".'. (,-ă' de •
\.\

. ..

•. ..
',

·..

., la data de __.. , CNP
1

'J·
>\
' . ,\J..'

.

, identificat cu

~=-:::=-~-........· . :,
-----

.
··.".

--."
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i
ţ

, cetăţean ___ , domiciliat în ----·--· identificat cu

8) Membru: Dl/Dna

BI IC .1. seria_ nr. _ _ , eliberat/-ă de
9) Membru: Dl/Dna

.,

cetăţean

, la dala de _ _, CNP ____.
_ _, domiciliat în _ _ __

B.I/C.1. seda_ m. _ _, eliberat/-ă de_

, identificat cu

, la data de-·-' CNP ___.

Art„ to.Controlul financiar al Asociaţiei
Controlul financiar intern al
membxi

numiţi

Asociaţiei

este asigurat de o comisie de cenzori

formată

din 3 (trei)

de adunarea generală pentru o perioadă de 4 (patm) ani, la propunerea Consiliului

Director.
Sunt numiţi în calitate de membri ai primei comisii de cenzori a Asociaţiei:
1) Mernbm: Dl/Dna

,

cetăţean

- - · domiciliat în

B.I IC I. seria_ nr _ _, eliberat/-ă de

I. 2) Membru: Dl/Dna

, la data de _____, CNP _ _ ;

, cetă\ean _ _ , domiciliat în -------·--• identificat

cu BJ/CJ seria __ nr. _ _ , eliberat/-ă de
3) Membru: Dl/Dna - - - - - - · '

, identificat cu

cetăţean

, la data de·--..• CNP _ _;

___ , domiciliat în _____, identificat cu

B. I.IC I. seria_ nr. _ _ , eliberul/-ă de _ _ _ , la data de -·--·-· CNP ___ ;

Art. 11. Procedura de constituire
(I) Pentru

desfăşurarea

procedurilor de dobândire a

personalităţii

juridice se

în cadrul Aparatului Permanent al C G.M B.
Încheiat astăzi, _______, la------·' în __ exemplare originale..
Semnăturile

Membrilor

imputerniceşte

I

II

I
i

I
I

l

Anexa nr. 2 la,

. I

STATUTUL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
- "ASOCIA TIA DE DEZVOLTARE INTER COMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT

PUBLIC BUCUREŞTI ILFOV"
Asociaţii:

MunicipiuLBUCUREŞTL-prin __Consiliul

L

Bucureşt~.

B-dul Regina

Bucureşti,

General al Municipiului

Elisabeta nr 47 sector

poştal

5, c~

cu sediul în

reprezentat

050013,

de

.. ,, în calitate de Primur General, legal împuternicit în acest scop pdn
Hotărârea

2.

Consiliului

Judeţul

General
Judeţean

,,, prin .Consiliul

reprezentat de .... , în calitate__de
acest scop pifo
3

Preşedinte

Judeţean

Municipiul/Oraşul/Comuna

........... ,..,

nr ... judetul ..... , cod . ,
1

.......... , legal împuternicit în

.... nr. , din .. ~

..... , prin Consiliul Local al . ., cu sediul în .. , Str

„

, Judeţul

nr

, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop

prin Hotărârea Consiliului Local .
Judeţul

al Consiliului

Hotarureiî Coiiiffiiiiu!Judetean

Municipiul/Omşul/Comuna

din

..... , cu sediul în . . , str.

, cod ..... , reprezentat de

4

nr

nr ....... din ..... ;

, • prin Consiliul Local al

.. , cu sediul în .... , Str. ....... nr. ,

.... ,cod ............ , reprezentat de ....... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop

prin Hotărârea Consiliului Local ........ nr. .. din ... ;

5

Municipiul/Oraşul/Comuna.

.. , prin Consiliul Local al ...... , cu sediul în .., Str......... , nr..•. ,

Judelui .. , cod . . , reprezentat de .... în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin
Hotărârea

Consiliului Local ., . , nr .. din . . ;

6

......... , ..................... etc:,

7.... .

.................. ........ ..... .. etc,

8 ........................ , ......................... etc.,
9 ............................................. , .. etc.,
denumiţi

colectiv asociatii

şi

individual asociatul, ne

asocia în conformjtate cu prevederile Legii
cu

modificările şi completările

exprimăm voinţa

administraţiei

de a coopera

şi

de a ne

publice locale nr. 215/2001,

republicată,

utilităţi

publice nr.

ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de

51/2006, cu ~o~ificările ~i ~-o~pletăril~\:ÎO~P.r~~u~ şi - a.le. Ordonantei. G~vernului nr.
26/2000 cu pnv1re la asocrnţ11 ş1 fundaţu; aprobata fU mod1fican ş1 completări prm Legea nr.
246/2005, în cadr~I

As~~iaţi~i de--D~;Jdi~~e Interco~uniţ~ră pentm Transport Public Bucureşti

Ufov, persoană juridică de dreptt~at'c~ ;tatut de utili\Ule publică, recuno~ut prin efectul leg~
\

:

\

..

,.

·-·

-....__.......... ...___

~ - : - - : - · - ·.. ·c
..

·.··. •a-:-,..

.

în comun a competentelor

exercitării şi realizării

destinate

autorilătilo1 administ1aţiei

publice

locale referitoare Ja fumizarea / prestarea serviciilor de transport public, stabilite în sarcina
acestora potrivit

dispoziţiilor

ale Legii nr. 215/2001,
descentralizării

utilităţi

Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de

republicată,

cu

modificădle şi completările

ulterioace,

şi

publice,

ale Legii-cadiu a

nr. 195/2006 şi în scopurile prevăzute la art. 5 din prezentul statut
f

'

CAP 1. DISPOZlfII GENERALE
Art. 1„ Denumirea asociaţiei
(l)

Asociaţia

„ASOCIAŢIA

TRANSPORT PUBLIC
persoană juridică

DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU

BUCUREŞTI

ILFOV"

denumită

în continuare AD.T P.Bl, este o

de drept privat, înfiintută în temeiul prevederilor art 11-13 din Legea

nr2l5/200I privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare şi
Ordonanţa

şi

Guvernului nr 26/2000, împreună cu celelalte prevederi ale

legislaţiei

I

l
I

române, precum

cu prevederile prezentului Act Constitutiv şi ale Statutului.

(2) Membrii fondatori ai

Asocîaţiei

sunt:

- MUNICIP[UL BUCUREŞTI . ....
- CONSlLIUL JUDEŢEAN ILFOV .
- CONSILIUL LOCAL AL

ORAŞULUI

- CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI .

Art. 2. Asociaţia A.D..T.P BI este persoană juridică

română

de drept privat

şi

vu avea denumirea

de ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT

PUBLIC

BUCUREŞTI

ILFOV, conform dovezii de disponibilitate a denumirii cu

numărul

Asociaţia

constituită

AD.T.P B.l. este

pe

durată nedeterminată şi

str. Aristide Demetriade nr. 2, Et. 3, cam .6 sector I, cod
şi

are sediul în

poştal 010147. Asociaţia

Bucureşti,

va avea ştampilă

î"nsemne proprii.

Art. 4. Asociaţia A.DT.P BJ poate stabili
întra în uniuni sau

federaţii,

legături

instituţii şi

cu alte

de colaborare cu organizu\ii similare sau poate

persoane juridice sau fizice din

ţară

si

străinătate,

pentru îndeplinirea scopului propus.

Decizia. de deschidere a birourilor de legătură va fi luală de Consiliul Director şi Adunarea
Generală, organe de conducere a~~SOţ::.IA ŢIEI de DEZVOLTARE INTERCOM UNITARĂ

l \ ·
\

9

I'

j'\

\\
\ vli;,

I
I
I

din, eliberată de către Ministerul Justiţiei

Art.3.

I

\

''>.

I

BUCUREŞTI

PENTRU TRANSPORî PUBLIC

ILFOV, cu respectarea

reglementărilor

legale în

vigoare
Sediile asociaţiei

BUCUREŞTI

TRANSPORT PUBLIC
Consiliului Director

DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU

ASOCIATIA
şi

al

Adunării

ILFOV - A.DTPB I. se pot schimba numai cu acordul

Generale

CAP. 2. SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI A.D.T.P.B.I„
Art. 5. Scopul şi obiectivele
I) Asociaţia A.D.T P BI. se constituie în scopul:

• i11fiinfiirii, orga11iZti1ii,

f'eglementării,

e.xploaliirii,

monitorizării şi gestionării

a Serviciului public de transport local (S.P..T..L.) din cadml
competenţă

•

asociaţiei,

Îll com1m

pe raza de

a rmităfilor admilli!itrativ-tetito1ia/e membre,

îmbu11ătăfi1ea

corespunzătoare

mobilitii/ii integrate p1i11 administrarea

coordo11ată şi

a serviciilor publice de transport Îll zona de

i11j1ue11Jă

fina11Jarea

i11 tra11sport a

Municipiului Bucureşti prin~

a) diminuarea dezeclzilibrelor eco11omice şi sociale existente, stimulmea dezvoltcirii
echilibrate

şi 1ec11peral'ea

accelerntii a întâ1zie1 ilar Înregistrare în aducerea la

standarde europene a trn11sportului public din w11a în cauză;·
b) corelarea politicilor sectoriale guvenuunentale la nivelul zonei de

stimularea i11i{iativelor

şi

influentă

p1 in valo1ijirnrea /'e surselor lowle, î11 scopul

calitti(ii trwup01 tultti public local ~i a

atractivităţii

mare nuimrâ a Întregii activilci{î spre .m1isfacerea

acestuia

şi

prin

poluării şi creştc:rea

pri11eşte

de mobilitate a

t1afic11/11i

altto

ejkien(ei energetice în tramponuri, cu efecte benefice asupra

în co,iformitate l'll acordurile illtemafionale la cme România este parte;

• stabilirea politicilor vizâ11d planificarea strategică, monitorizarea şi avizarea activităfilor
de transport de

c,ilători' Îll

şi

co11trolulfrmcfio11iirii serviciilor publice

zona metropolitană Bucureşti-Ilfov şi zona de bzjluenfli î11

transport a Municipiului Bucureşti, pe11trll trmisportul cu autobuze,

troleibuze, tramvaie, metrou, tre,1zllÎiT1 ngfo11ale, transport naval

şi

alte mijloace de

tra,isport terestre, pe apă şr\Hdate, inclllsiv alte sisteme de transport alteniativ.

\·\Jv1·
·l\

I
j

c) stimularea coopercirii i11tercom1111itare i11 w::apul rea/izârii 111101p,viecre de interes

privind autorizarea, organizarea, gestionarea

I
I

şi tl

condi(iilor de mediu şi calirci(ii viefii cetci{euilor;c0111w1,

I

orienta,ea î11 mai

11ecesită(ilor

reducerea

I

creşterii

popula(iei, lucru Wfe va cm1ttib11i la de~curajarea deplmârilor cu autottuismele
permna/e, cu i11.fl11e11(e majore Îll ceea ce

I

•,~,,

Forma de atribuire a Serviciului public de transport local va fi conform prevederilor

(2)

şi

Regulamentului (CE) NR 1370/2007 ul Parlamentului European

al Consiliului din 23

octombrie 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 În funcţie de specificul fiecărui
serviciu se vor prevedea categoriile de contracte dete1minate pe baza
Serviciului şi, eventual,

numătul

activităţilor componente

ale

de contracte din fiecare categorie

(.3) Schimbarea scopului asociaţiei AD T .P.BJ se va putea face numai de către Fondatori şi

numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte, ori acesta nu mai poate fi realizat
(4)

Asociaţii declară că

stă

interesul comun cc

unităţilor

interesul general al locuitmilor de pe raza
îmbunătăţirea calităţii
să

asociaţiei

AD.I PRI este

administrativ-teritoriale membre pentru

serviciului public de transport local, în condiţiile unor tarife şi/sau taxe care

respecte limitele de suportabilitate ale

populaţiei şi

respectarea standardelor europene privind
atragere a fondurilor pentru
aferentă

la baza constituirii

protecţia

principiul "poluatorul plăteşte", atingerea şi

mediului, precum

finanţarea investiţiilor

şi creşterea capacităţii

necesare în infrnstructurn

de

tehnico-edilitară

I

l
f

serviciului public de transport local

j

Art.6 ( 1) Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele:
a)

să

reabiliteze

Urbană Durabilă

şi să

modernizeze infrastructura de transport conform Planului de Mobilitate

2016-2030;

b) să înfiinţeze/dezvolle/modemizeze serviciul de transport local de persoane în interiorul

I
I

localitătilor şi

între

localităţile

membre ale

administrativ-teritoriale membre, precum şi
interes zonal sau regional destinate
sistemelor de

uLilităţi

să

Asociaţiei

pe raza de

competenţă

realizeze în comun proiecte de

a

unităţilor

investiţii

publice de

înfiintării, modernizării şi/sau dezvoltării, după

caz, a

publice aferente se1viciului public de transport local, pe baza Planului de

Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030;
c) să elaboreze şi aprobe Strategiei de Dezvoltare a Serviciului Public de Transport Local din

cadrul asocia!iei;
d)

să

monilorizeze derularea proiectelo1 de

investiţii

în infrastmctura

tehnico-edilitară aferentă

Serviciului;
e) să constituie interfaţa pentru discuţii şi să tie un partener activ penttu autorităţile administraţiei

publice locale în ceea cc

priveşte

aspectele de dezvoltare

şi

de gestiune a serviciului public de

transport local, în scopul de a coordona politicile şi actiunile de interes general;
f) să elaboreze şi să aprobe Caietul I CaiţteJe de sardnL şi a Regulamentul / Regulamentele

I
I
J
I

i

l

g)

să

elaboreze

şi să

aprobe

documentaţiile

de atribuire a contractului/contractelor de servicii

publice

şi să stabilească condiţiile

situaţiei

atribuirii Serviciului public de transport local conform prevederilor legale;

excepţia

de participare, criteriile de selec(ie a operntorilor, cu

h} să încheie contractul/contractele de servicii publice cu operatorii, în numele şi pentru

unităţile

administrativ~teritoriale membre implicate, în confo1milate cu normele legale în vigoare;
i} să monitorizeze executarea contmctului/contractelor de servicii publice şi să informeze regulat

membrii

săi

despre aceasta,

(îndeosebi în ceea ce
încredinţate

să urmărească

priveşte

obligaţiilor

îndeplinirea

realizarea indicatorilor de

asumate de operatori

performanţă,

lucrărilor

executarea

operatorilor şi calitatea serviciului public de transporl local fumizat utilizatorilor)
şi

în conformitate cu mandatul primit

să

cu prevederile contractuale,

aplice

şi,

penalităJile

contractuale;
j)

să

şi să propună oportunităţi

identifice

tehnico-edilitară aferentă

de

finanţare

n proiectelor de investitii în infrnslsuctura

serviciului public de trnnspotl local;

k) să îmbunătăţească planificarea investiţiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă

Serviciului;
I) dezvoltarea şi implementarea de activităţi şi proiecte ce au ca scop prntec!ia mediului
înconjurător,

reducerea efectelor negative produse de

schimbările

climatice

şi

a impactului

sectorului energetic asupra mediului;
m) să reducă impactul negativ social şi de mediu în ceea ce priveşte proiectele de infrastructură de

transport;
n) alte activităţi desfăşurate conform

legislaţiei

in vigoare.

(2) Pentru realizarea obiectivelor A D..T .P.BI în ceea ce
asociaţii, mandatează Asociaţia

prezentul statut
unităţile

a)

priveşte

A D. T. P„B L

să

transportul public local, prin
exercite în numele

şi

pentru

administrativ-teritoriale membre următoarele atribuţii legate de serviciul de transport :

să pună

în aplicare

şi să

monitorizeze prevederile Planului de Mobilitate

Urbană Durabilă

2016-2030 privind dezvoltarea serviciului, a programelor de reabilitare, extindere
a sistemelor de
local precum

utilităţi

şi

publice existente

şi

şi

modernizare

legate de furnizarea serviciului public de transport

a programelor de înfiin\arc a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea

operatorilor;
b) să coordoneze proiectarea
într-o concepţie

şi

executarea lucrări Im tehnico-edilitare, în scopul

unitară şi corelată

cu programele de dezvoltare

realizării

economico-socială

acestora

a localităţilor,

de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu;
t'!) să elaboreze şi să aprobe regulamentele servjciilor,
a caietelor de sarcini, a contractelor de
,-· ' i - ,"

fumiza. re/p··. r.estar..e· a serv.i.ciilor şi a 1.t~o.·1t actt:·. normati·v..e ÎoRal.e r.eferitoare la serv. ici. ul public de
uansport local, pe buza regulame"feloi:;d,~. a caletelo, de' snrcini-c;>d:
contractelor,cad~

şi.

,''.,\\.

'•!

\

:\'
~

.

...,,,;,,,.~·=
~ ·

--

~

reglementări-cadru

de furnizare/prestare, ori a altor

şi

elaborate

aprobate de

autoiitălile

de

reglementare competente;
d) să stabilească, ajusteze, modifice şi să aprobe preţurile, tarifele şi taxele speciale, cu respectarea

normelor metodologice elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente ;
e) să stabilească şi să

aprobe ajustarea sau modificarea preturilor

utilităţi

caz, pe hazu avizului de specialitate emis de

publice,

după

şi

tarifelor pentiu serviciile de
autorităţile

de reglementare

competente;

Osă asigure pmtecţiu şi conservarea mediului natural şi construit,
g) să

gestioneze

şi să

administreze setviciul public de transport local pe criterii de competitivitate

şi eficienţă economică şi managerială,
performanţă

a serviciului,

stabiliţi

având ca obiectiv atingerea

şi

respectarea indicato1ilor de

prin contrnctul de servicii publice, respectiv prin

hotăiârea

de

dare în administrare;
h) să elaboreze şi să aprobe strategia proprie în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltăiii serviciului de

public transport local, utilizând principiul planificării strategice multianuale;
i) să promoveze dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului

de public transport local

şi

activităţile şi

programe de protectie a mediului pentru

serviciile

poluante;
j)

să

măsuri

adopte

în vederea

asigurării finanţării

infrastructurii tehnico-edilitare aferente

serviciilor;
k) să consulte asociaţiile utilizatorilor serviciilor publice de transport în vederea stabilirii

politicilor

şi

strntegiilor locale

şi

a

modalităţilor

de organizare

şi funcţionare

a serviciului de

public transport local;
I) să informeze periodic utilizatorii asupra stării serviciului de transport local şi asupra politicilor

de dezvoltare a acesluia;
m) să medieze şi să solutioneze conflictele dintre utilizatori şi operatori, la cererea uneia dintre
părţi;

n) să monitorizeze şi să controleze modul de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor

asumate de operatori prin contrnctele de servicii publice cu privire la: respectarea indicatorilor de
performunţă şi

a nivelurilor serviciilor, ajustarea

periodică

a tarifelor conform formulelor de

ajustare negociate lu încheierea contractelor de servicii publice, respectarea Legii
21/1996,

republicată,

exploatarea

publice sau a altor bunuri

eficientă şi

aparţinând

condiţii

patrimoniului PtJ.blic

(\

\.~
\.\
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de

siguranţă

şi/sau

pful~cţiei· mediului şi

teritoriale, calitatea serviciilor, asigurarea
protectiei utilizatorilor;

în

.'

concurenţei

a sistemelor de

privat al

unită\ilor

nr.

utilităţi

administrativ-

a domeniului public, asigurarea

.

13.
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o) să stabilească cerinţele şi criteriile de participare şi selcctie a operatorilor la procedurile

organizate pentru atribuirea contractelo1 de servicii publice~

p)

să

informaţii

solicite

privire la modul de întreţinere, exploatare
privată

a

unităţilor

şi

de la operator cu privire la nivelul
şi

calitatea serviciului preslat

administrare a bunudlm din proprietatea

şi

publică

cu
sau

administrativ-teritoriale, încredintate pentru realizarea serviciului public de

transport local;
q)

să

invite operntorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor

apărute

în

relaţia

cu

utilizatot îi serviciilor;
r) să sancfionezc operatorul în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de
performantă şi eficientă

s)

să

refuze, în

la care s-a obligat şi nu

condiţii

asigură

continuitatea serviciilor;

justificate, aprobarea stabilirii,

tarifelor propuse de operator, iar pentru serviciile care
solicite avizul

autodtăţilor de

ajustării

modificării preţurilor şi

sau

func\ionează

în

condiţii

de monopol,

să

reglementare competente;

t) autodtătile administraţiei publice locale au dreptul să rezilieze unilateral contractele de servicii

publice şi

să

organizeze o nouă procedură pentru

nerespectarea

repetată

măsuri

programe de

de

către

operatori a

încredinţarea

obligaţiilor

acestora,

contractuale

care să respecte condiţiile contiactuale şi

să

dacă constată şi

şi dacă

dovedesc

operatorii nu

adoptă

asigure atingerea, într-un interval

de timp prestabilit, a parametrilor asuma\i.
(3)

Asociaţia

delegată,

prin

AD.T.P.B I poate organiza sistemul public de transport în gestiune proprie sau
hotărârea autorităţilor

deliberative asociate, conform legii

I

CAP. 3. PATRIMONIUL

I

Art. 7. Patrimoniul iniţial
Patrimoniul initial al

Asociaţiei

I

este de ... RON constituit din contributia în numerar/virament

I
I

bancar a Asociaţilor .

I

Art. 8 Resurse patrimoniale
(l} Patrimoniul
băneşti,

asociaţiei

A.DTP.B.I este compus din bunuri mobile

titluri de valoare provenite din

cotizaţii, donaţii,

fonduri primite de la persoane fizice sau juridice din

realizate din

activităţi

economice, conform

legiţ,

ţară

şi

imobile, mijloace

legate, subvenţii, sponsorizări şi alte

sau

străinătate,

precum

şi

i.
L..

din venituri

necesare acoperirii cheltuielilor de organizare

I

şi

funcţionare şi desfăşurării activi\aţilor propri'i, pe de o prute şi din veniturile obţinute din dreptul

I

I

l\ ·\
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de

folosintă gratuită

asociaţilor,

asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al

acordat Asociaţiei de către

asociaţi,

perioadă

parte

obţinute

Bunurile mentionate mai sus ce sunt
aceasta pe întreaga

altă

pe de

ce va fi

asociaţia

de

AD. T P.B .I , vor fi administrate de

a existentei lor Consiliul Director este responsabil de buna
asociaţiei

administrare a întregului patrimoniu al

A.D.T P.B L

(2) Valoarea cotizaţiei este reactualizată anual la propunerea Consiliului Director şi ulterior va fi
supusă

(3)

spre dezbatere

Donaţiile şi

dacă

registrul de donaţii al
Donaţiile

concordanţă

pot fi

Adunării

asociaţiei

cunoştinţă

acţiuni,

sarcină

necondiţionate

orice

şi

legatele vor fi înscrise în

sau conditionale de realizarea unui scop,

asociaţiei

donaţie

sau legat

utilizată

dacă

acesta este în

AD T P BI Asociatia AD T'.P.BJ., prin organele sale de
oferit(ă)

donaţiile

sau pentrn cele cu destinatie
modul cum a fost

Donatiile

titluri de valoare

A.D T PBJ

prevederilor prezentului statut Pentru
asociaţie,

Generale

acestea sunt libere de orice

cu obiectivele

refuză

conducere,

aprobare

legatele pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor,

sau alte drepturi,

(4)

şi

conditionale, sau acceptate în aceste conditii de

specificată

donatia sa,

în termeni inacceptabili sau care contravin

în actul de

asociaţia

donaţie,

donatorul va putea lua la

AD T P BJ punându-i lu

dispoziţie

un

raport.
(5) alte venituri

prevăzute

Art. 9 (1) Patrimoniul
asociaţilor, după

•,<'•!,•

• . • , , . •• , •. , . , , "

cum

de lege sau de prezentul statut.

iniţial

al

Asociaţiei

este de

.. Ici, constituit din contcibutia în numerar a

urmează:

·t

Pentru fiecare membru al

Asociaţiei

se

specifică

în ce

constă contribuţia,

cu indicarea valorii

contribuţiei.

(2) Sursele de venit ale

Asociaţiei

sunt

următoarele:

a) contribuţiile asociatilor la formarea patrimoniului
de la bugetele locale ale

unităţilor

iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi

alte contribuţii

administmlÎV··terilotiale membre;

b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor dispon,ibile, în condiţiile legii;
c) donaţii, sponsorizări sau legate;

d) orice

alţe surse de venituri pref\ ~,e lege suu de prezentul statut. --~--,·- ---.,,,=-==-=-1

\}\

.I~

Asociaţia

(3)

publică

are un buget propriu de venituri

în conformitate cu

legislaţia

şi

cheltuieli. Situatiile financiare se întocmesc

şi

se

în vigoare

(4) Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice.

CAP„ 4. MEl\IBRII ASOCIAŢIEI A.D.T„P.B.I.
Ar·t. IO ( l) Poate deveni membru al

asociaţiei

AD T P.B .I orice unitate administmti v-,teritorială

care îşi manifestă intenţia de a adeia la Asociaţie numai după ce şi·a manifestat opţiunea în scris.
supusă

înscriere ce va fi

Adunării

votului

Asociaţiei

Generale a

A DTP.BJ. Primirea de noi

membrii-se va putea face numai cu unanimitatea de voturi a membrilor

asocinţiei

A.D TP.BJ

Numărul de membti ai ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU

îRANSPORT PUBLIC BUCUREŞTI ILFOV nu este limitat
Componenţa

membrilor este următoarea:

- membrii fondatori

şi

- membrii aderenţi
(2) A. Membrii f'ondatod - poate fi membru al
administrativ-teritorială

care, cunoscând statului

prevederile sale şi întelege ca prin propria activitate
asociaţiei

asociaţiei
să

asociaţiei

iniţieze şi să

A D.TP.B.J au

AD T.P B .I. orice unitate

AD T. P. B L este de acord cu

sprijine realizarea scopurilor

AD.T.P.B.l. Membrii fondatoti sunt membrii de drept ai

(3) Membrii fondatori ai
a) să

asociaţiei

următoarele

Asociaţiei

şi

obiectivelor

I

AD.T.P.B.I

drepturi:

participe la acţiunile asociaţiei A D.T .P B .I ;

b) să participe la Adunarea Generală,

să facă

propuneri

şi să

ia parte la luarea prin vot a deciziilor

tn cadrul acesteia;

c) să aleagă şi să fie

aleşi

(4) Membrii fondatori ai
a) să respecte Statutul şi
b)

să

c)

să

în organele de conducere ale asociaţiei A.DT.P.B I;
Asociaţiei

hotărârile

A.O T P B I au

l

următoarele obligaţii:

1

organelor de conducere ale asociatiei A .D.T P B .L;

activeze pentru realizarea scopului

şi

I

obiectivelor asociaţiei A D.TP„B.l.

nu întreprindă acţiuni care, prin natural lor, pot leza, direct sau indirect, scopurile sau

d) să-şi plătească obligaţiile materiale şi financiare potrivit ang~jamentelor pe care şi le-au

asumat;
să

respecte,

funcţii

obligaţiile

şi

financiare

de orice

altă natură

ce le revin în urma

exercitării

unei

în cadrul asociaţiei A.O T .P . B. I

(5) B. Membrii aderenţi - cei care
completarea patrimoniului

s1·

sociază

asociaţiei(A

ulterim

.'T.P.B I.

fondării şi

contribuie moral

şi

material la

\'

\ ~\\
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interesele asociaţiei AD .T P. B I.

e)

I
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aderenţi

Membrii

sunt aleşi cu respectarea

următoarelor

procedmi:

J) îşi exprimă acordul;

2) întrunesc unanimitatea Consiliului Director;

3) sunt confirmati de unanimitatea din membrii Adunării Generale
aderenţi

Membrii

la şedinta de dezbatere şi aprobare a aderării nu

participă

la procesul de decizie

în cadrul asociaţiei A.D.T.P.BJ.
(6) Asociatia poate accepta, cu acordul asociaţilor. noi membri Aceştia au dreptul şi obligatia să

atribuie Serviciul operntorului cu care
publice în numele
reprezentanţii

şi

pentru

Asociaţia

asociaţi,

asociaJilor în adunarea

în

a încheiat sau va încheia contractul de se1vicii

condiţiile

generală

a

hotărâre,

legii. Pentru a vota o astfel de

Asociaţiei

au nevoie de un mandat special,
hotărâre

I

(7) În urma adoptării hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei de a accepta un nou membru, se va

t

prealabil, din partea unităţilor administrativ-teritoriale, pe care le

reprezintă,

acordat prin

a consiliului local sau judeţean, după caz.
încheia un act

adiţional

la prezentul statul, pr·in care noul memb1u va fi

menţionat

~

în preambulul

statutului.
(8) Se consideră că orice nou membru al Asociaţiei acceptă în totalitate prevederile statutului şi

ale actului constilutiv ale

Asociaţiei

I

la data aderă1H sale.

(9) În situaţia în care noul membrn are dreptul, conform prevederilor legale, să atribuie Serviciul
său către

opetatornl cu care

Asociaţia

asociaţi,

acesta va atribui Serviciul

a încheiat contractul de servicii publice în numele

său

respectivului operator şi se va încheia un act

contractul de se1vicii publice, care va fi semnal de

Asociaţie

în numele

şi

şi

pentru

adiţional

la

pentru asociatul

respectiv.

II
I
I
i

!
l

Art. 11. Asociaţii au următoarele drepturi:
a)

să aleagă şi să

fie

aleşi

în orgunele de conducere ale

Asociaţiei,

prin

reprezentanţii

lor în aceste

organe;
b) să participe la luarea

hotărârilor

cnre privesc activitatea

Asociaţiei,

conform prevederilor

prezentului statut;
c) să primească, la cerere, toate informatiile disponibile care privesc activitatea Asociaţiei..
d) să iniţieze şi

să

participe la actiunile asociaţiei AD. T P.B L;

Art. 12. Asociaţii au următoarele obligaţii:

a) să respecte statutul, actul constitutiv şi hqtărârile orgari~lor,de conclucere ale Asociatiei;
b) să promoveze şi

să participe activ

!Lunile

desfăşurate

de Asociaţie;

c) să participa. prin reprezentnnţii lt la\d,iniele adunării genemle a Aso,cia\iei

17.
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d) să activeze pentru realizarea scopului
e)

să

nu

întreprindă acţiuni

şi

obiectivelor asociatiei AD TP.BI.

t

care, prin natura lor, pol leza, direct sau indirect, scopurile sau

interesele asociaţiei A O T P. B I.
f) să-şi plătească obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care şi le-au asumat;
g) să

şi

respecte, obJiga!iile financiare

funcţii

în cadrul

asociaţiei

de orice

altă natură

ce le revin în urma

exercitării

I

I

unei

A .D T P BJ

r
l

Art. 13. Calitatea de membru al asociatiei A.D.T P B.I. se pierde:

t

a) în cazul retragerii - numai la finalizarea unui ciclu de transpmt, respectiv la finalizarea
operează

contractelor de servicii publice care

pe teritoriul

unităţilor

administrativ-teritoriale în

cauză;

i
I

b) la dizolvarea asociaţiei A.DTP B.J.;

c) prin excludete, dacă autoritatea

respectivă:
şi

l) produce prejudicii morale

materiale

asociaţiei

A D T P BI. prin activitatea proprie;

2) se angajează î'n actiuni care contravin statutului şi hotărârilor 01ganelor de conducere

ale Asociatieî A.0.T P.B.I.;
3) se

angajează

în

acţiuni

contrare legii

şi

ordinii de drepl care

lezează

prin gravitatea lor

I
I

imaginea Asociatiei A.D.T.P.B.l
Art. 14. (1) Primirea sau excluderea de membri se
şi

hotărăşte

de

către

Adunarea

Generală

la cerere

I sau la propunerea unui membru al Consiliului Director;
excluşi

(2) Membrii care se retrag sau sunt
rămânând

obligaţi

să-şi

(3) Calilalea de asociat

plătească
încetează

nu au nici un drept asupra patrimoniului social, ei

contribuţiile

la care s-au obligat

în cazul retragc1ii sau excluderii din

faţă

de

Asociaţie,

Asociaţie.

conform

prevederilor prezentului articol.
(4) Retragerea din

Asociaţie

nu poate avea loc decât în

retrage unilateral din contractul de servicii publice.
retragă

şi,

din contrnctul de servicii publice

preşedintelui

Asocia\iei

şi

celorlal\i

situaţia

Dacă

respectiv, din

asociaţi intenţia

sa.

în care asociatul respectiv se
doreşte să

oricare dintre asociati
Asociaţie,

se

acest asociat va notifica

Preşedintele Asociaţiei

va convoca

Adunarea Generală a Asociaţiei în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări .
(5) Adunarea Generală a Asociaţiei va analiza consecinţele retragerii
Ia actul constitutiv al operatorului
ceea ce priveşte

investiţiile),

căruia

şi modificările

care se impun

i s-a atribuit contractul de servicii publice (în speciaUn

conform prevc:derilorfiecă111i ;conţract de servicii publice şi va hotărî

lll(Jdificurea corespunzătoare a prezţ\statu
\

\
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şi a actului constituţiv rJJ Asociaţiei.
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(6) În cazul în care un asocial nu aprobă contractul de servicii publice ce urmează să fie încheiat
cu operatorul desemnat sau se retrage unilateral din contractul de servicii publice după semnarea
acestuia, acest asociat va fi exclus din Asociatic.
Preşedintele Asociaţiei

luat

cunoştinţă

va convoca adunarea generală în cel mult .30 de zile de la data la care s-a
situaţie

despre respectiva

va analiza consecinţele excluderii
special cu privire la
corespunzătoare

Adunarea

şi modificările

investiţii),

Generală

şi

respectivului asociat, a

excluderea din

şi

conform prevededlor acestuia,

neadaptarea, în
hotărârii

hotărî

Asociaţie,

ce se impun la contractul de servicii publice (în

a prezentului statut şi a actului conslitutiv al

a atribui Serviciul

va

două şedinţe

Asociaţiei

consecutive ale

de aprobare a atribuirii Serviciului

hotărî

va

modificarea

Este asimilat refuzului de
autorităţii

către

deliberative a

operatorul de servicii

publice desemnat din alte motive decât un vot negativ
(7) Orice membru care se retrage sau este exclus din

Asociaţie

este obligat să plătească:

a) sumele corespunzătoare investiţiilor Asociaţiei (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent
dacă

sunt extinderi sau înlocuiri) neamortizate, în infrastructura

unităţii

administrntiv-te1itoriale în

cauză,

Serviciului, pe raza

aferentă

de care a beneficiat pe durata cât a fost membru al

Asociaţiei;

b) sumele prevăzute ca despăgubiri în contractul de servicii publice

Art. 15. (I)

Reprezentanţii asociaţilor

în Adunarea

Generală

a Asocia\iei sunt responsabili pentru

activitatea Im, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Membrii
nu

răspund

personal pentru actele sau faptele acesteia.

patrimoniul propriu pentru pr~judiciile produse

terţilor

Asociaţia

asociaţiei

A.D.T.P BI singură

A.D T.P.BI
răspunde

cu

prin actele sau faptele sale.

(2) În materie de gestiune, răspunderea incumbă membrilor Consiliului Director.
Art. 16. Asociaţia poate accepta noi membri, cu acordul tuturo1 asociaţilor şi cu încheierea unui

act aditional la prezentul statut, prin care noii membri sunt
Orice unitate

administrativ-teritorială

prevederile prezentului statut

şi

menţionaţi

care devine membru al Asociatiei

atribuie Serviciul operatorului, prin act

servicii publice ce va fi semnat de

în pl'eambulul statutului

Asociaţie

în numele

şi

acceptă

adiţional

pentru unitatea

în totalitate

la contractul de

administrativ-teritorială

respectivă

CAP. 5. ORGANIZARE, CONDUCERE, CONTROL
Art.17. Organele de conducere, udmiî~are şi control ale asoc1aţiei A.D T.P.B I. sunt:

I) Adunarea Generală,

\
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2) Consiliul Director;
3) Comisia de Cenzori

ADUNAREA GENERALĂ
Art. 18. ADUNAREA GENERALĂ este organul de conducere a asociaţiei A DT P. B.I. şi se
compune din

toţi reprezentanţii asociaţilor, desemnaţi

prin hotarâre a autorităţilor deliberative ale

acestora.
Sunt numiţi în calitate de membri ai primei adunări generale:
- dna, .. , numită de Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
Judeţean

- dl ... , numit de Consiliul

Ilfov;

-dl .. , numit de Consiliul Local al ..
- dl . , numit de Consiliul Local al ..

. ''

- dl . , numit de Consiliul Local al ....... ,
- etc

Art. 19. Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară şi extraordinară, după cum urmează:
a în sesiune ordinară, anual;

b. în sesiune extraordinară, ori de câte ori este necesar
Adunării

Art. 20. ( I) Convocarea

Generale în sesiune

puţin

5 (cinci) zile înainte de data desfăşurării

se face la

recomandată) şi

Director, în scris, prin mijloace clasice (scrisoare
cel

ordinară

iniţiativa

Consiliului

fax sau electronice (e-mail), cu

Adunării

(2) În convocare se vor preciza ziua, ora şi locul unde se desfăşomă şedinţa Adunării Generale,
precum şi Ordinea de zi.

Art. 21. Convocarea

Adunării

Generale extraordinare se face la initiativa

Consiliului Director, sau la propunerea unei treimi din membrii

Asociaţiei

Preşedintelui

A.D.T.P.B.I., ori de

câte ori este necesar.

Art. 22 (I) Adunarea

Generală

unu din totalul membrilor

este valabil

asociaţiei

(2) Pentru a fi valabile,

constituită

prezenţi

cel

puţin jumătate

plus

A.D .T .P.B .I.

hotărârile Adunării

atribuţiilor prevăzute la art 6 alin.

daca sunt

(2)~s?x.i.au în

Generale a

.\jJ\.
·

I 1ţ.,

.' ' . ' ioi~l

adoptate în exercitarea

prezenţa tutufot asociaţilor/asociaţilor implicaţi şi

cu votul favorabil a cel puţin jumătate dip)mmărul
.. \
\

Asociaţiei

asociaţilor/asociaţilor implicaţi care însumează
20

cel

puţin două

treimi din

număml

total al

populaţiei

tuturor asociaţilor/asociaţilor

la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea
ulterioară

Generală

se

convoacă

care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data

convocare, iar la a doua convocare adunarea
de asociaţi

implicaţi

prezen!i

şi

generală

este valabil

implicaţi Dacă

întmnită

stabilită

pentru o

dată

pentru pri ma

indiferent de

numărul

va hotărî cu majoritatea asociaţilor/asociaţilor implicati prezenţi.

(3) Fiecare membru are dreptul la un singur vot În caz de egalitate, Preşedintele decide.

(4) Dezbaterile

şi hotărârile

adoptate se

consemnează

într-un Proces-·verbal de

desemnat de Consiliul Director şi se transmite tuturor membrilor

Adunării

către

un secretar

Generale în te1men de

10 (zece) zile.
(5)

Prcşedintia Adunăxii

aparţine preşedintelui asociaţiei

Generale

AD.T.P . BJ. sau, în lipsa

acestuia, vicepreşedintelui.
asociaţiei

(6) Persoanele care nu sunt membri ai

AD.T.P.B I pot fi invitate la şedinţele Adunării

Generale.
(7)

Hotărârile

luate de Adunarea Generală sunt obligatorii

şi

pentru membrii care nu au luat parte

la Adunarea Generală sau au votat împotrivă
Preşedintele asociaţiei

Art. 23. (l)

A D.T P B I este Primarul Municipiului

Bucureşti

sau un

reprezentant desemnat de către acesta. Mandatul poate fi reînnoit În caz de vacanţă a
preşedintelui, atribuţiile

(2) Primul

preşedinte

acestuia sunt exercitate de către

este numit prin actul constitutiv al

vicepreşedinte.

Asociaţiei

A D.LP.B I

şi

prin

hotărârile

de asociere ale unităţilor administrativ-teritoriale care sunt membrii fondatori

Art. 24. (I) Atributîile Adunării Generale sunt:
a. alege şi

revocă

membrii Consiliului Director şi

Preşedintele Asociaţiei;

b. aprobă primirea şi excluderea membrilor;
c. aprobă modificarea statutului şi actului constitutiv ale asociaţiei A DTP B l;

d. alege şi
e.. aprobă

revocă

membrii Comisiei de cenzori;

raportul de activitate al Consiliului Director;

f

aprobă

bugetul de venituri şi cheltuieli al asociaţiei A .D.. I P .B I

g.

aprobă

dizolvarea şi lichidarea asociaţiei AD LP.BJ., precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor

rămase după

şi

a situaţiei financiare anuale;

lichidare

h decide asupra veniturilor asociaţiei A.D.T.P.B.l.;

i.. decide în ceea ce priveşte resursele obţinute de la bug~,tul de stat şi/sau bugetele locale;
j. aprobă programul de activitate;

k. aprobă propunerea de membti;
''

.,

'

'

\\
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aprobă

stabilirea cotizaţiei;

m orice alte atribuţii

prevăzute

de lege

(2) Adunarea generală a Asociaţiei adoptă, de asemenea, orice hotărâri în exercitarea drepturilor

speciale de informare

şi

Asociaţiei

de control asupra opeiatorului, acordate

Regulamentului (CE) NR 1370/2007 al Parlamentului European
şi

octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar

şi

conform prevederilor

al Consiliului din 23

rutier de călători şi de abrogal'e a

Regulamentelor (CEE) nr 1191/69 şi nr 1107170 ale Consiliului.

CONSILIUL DIRECTOR

Art. 25. (1) CONSILIUL DIRECTOR este organul executiv care conduce activitatea

Asociaţiei

A.D.T.P.BJ.

(2) Consiliul Director este format din 9
Generală după

(nouă)

membri,

prin vot secret de

către

Adunarea

cum urmează:

- 5 (cinci) membri la propunerea Municipiului
General al Municipiului

Bucureşti

Bucureşti,

Judeţul

dintre care unul va fi Primarul

sau împuternicitul acestuia;

- 4 (patru) membri la propunerea Judetului Ilfov
membre din

aleşi

şi

a

unitătilor

Preşedintele

Ilfov, din care unul va fi

administrativ - teritoriale

Consiliului

Judeţean

Ilfov sau

împuternicitul acestuia;
(3) Consiliul Director este condus de

Preşedintele Asociaţiei şi

numiti de Adunarea Generală, cu

excepţia

Primatul General al Capitalei, iar

vicepreşedinte

de

Vicepreşedintele Asociaţiei,

primului mandat de 4 (patru) ani, când preşedinte va fi
va fi

Preşedintele

Consiliului Judetean Ilfov;

(4) Preşedintele Asociaţiei este şi Preşedintele Consiliului Director.

(5) În caz de vacanţă, Consiliul Director procedează imediat la înlocuirea cu membri interimari.
Înlocuirea definitivă este decisă în proxima Adunare Generală ordinară .
Sunt numiţi în calitate de membri ai primului Consiliu Director:

................. ............ . . - preşedintele
,

Asociaţiei;

(datele de identificare)

...............

,,, ,. ....

.

•'"'t

(datele de identificare)

••
(datele de identificare)
h

.-':.

r~· . . ":-:"- ·"""7~"'.'.

Art. 26. Organizarea şi Funcţionarea ConsililluiDirector

l

.

1) Consiliul Director exercită \îtoarele µti:ibuţii privind aqtivitatea proptie a Asociaţiei:

\

T

1i

\

\\

\

\'

I
/

\

.,.

\\t ', . ~,"_ _._.~::~--:~_:~- - ~-.
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a)

prezintă Adunării

şi

de venituri

Generale raportul de activitate pc perioada

cheltuieli,

bilanţul

anterioară,

contubil, proiectul bugetului de venituri

şi

executarea bugetului
cheltuieli

şi

proiectul

programelor asociaţiei AD T.P .BI
b)

urmăreşte

punerea în aplicare de către personal a hotărâiilor adoptate;

c) aprobă programele asociaţiei A.D T.P .BJ .;
d) propune spre aprobare acceptarea donaţiilor negrevate de sarcini stabilind de asemenea limitele
în care se poate face

această

acceptare;

e) propune spre aprobare încheierea de acte juridice, în numele

şi

pentru asociaţia AD T .P.B .I ;

f) hotărăşte în orice alt domeniu de interes pentru Asociatie.
g) propune cuantumul cotiza1iei pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al
Asociaţiei,

h)

supus spre aprobare adunării generale;

angajează

personalul

Asociaţiei,

inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de

personal aprobate de adunarea generală a AsociaJiei

şi ţinând

cont de bugetul aprobat de aceasta;

i) în relaţia cu asociaţii, monitorizează plata cotizaţiei anuale de către aceştia la bugetul Asociaţiei
şi

decide

datorată

măsurile

care

i'n termenul

urmează să

prevăzut

fie luate împotriva

asociaţilor

care nu

şi~au

achitat

cotizaţia

de prezentul statut;

j) orice alte atribuţii prevăzute de lege, în statut sau stabiUte de adunarea generală.

(2) Consiliul Director este răspunzător pentru întreaga activitate în fata Adunării .
(3) Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele şi faptele sale
în cazul încălcării

legislaţiei

sau dispoziţiilor primite.

(4) Consiliul Director se întruneşte în şedinţe, cel puţin o dată pe Jună sau ori de câte ori este

nevoie, la convocarea

preşedintelui,

precum

şi

la cererea

scrisă

a cel putin 1/3 din membrii

Consiliului Director.
(5) Preşedintele convoacă memb1ii Consiliului Director la întruniri, precizând ordinea de zi, data

ziua,ora şi locul.
(6)

Hotărârile

prezentei a cel
(7) Toate

preşedinte şi

i

absolută

sunt luate cu majoritatea
puţin jumătate

hotărârile

I

din

a voturilor membrilor prezenti, în

numărul membrilor

condiţiile

Consiliului Director

Consiliului Director sunt consemnate într-un registru

şi

sunt semnate de

de secretarul de şedinţă.

Art. 27. a) Membrii Consiliului Director nu pot fi membri în Comisia de Cenzori, respectiv

Consiliul Director sau Consiliul Consultativ. Pentru membrii Consiliului Director mandatul este
de 4 (patru) ani.
b) În vederea punerii în aplj re a obiec. tivel?rAllD;T;F::Bt va fi .creat un aparat tehnic în cadiul

\

Asociatiei sau va fi creată ~soc late cofllercială detinută de către AD.T P.B.l.

\},

'

.·

·..

'•

'
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t

realizează

Conducerea aparatului tehnic se

de

către

un director executiv numit de consiliul

director Membrii aparatului tehnic au statut de salariaţi ai

asociaţiei

Aparatul tehnic include:
a) un secretar;
b)

un contabil;

c) unul sau mai

d) un

număr

mulţi

consilieri juridici;

suficient de

specialişti pentru

monitorizarea

executării

contractului de delegare,

conform mandatului acordat asocîatiei prin statut.

Art. 28, Preşedintele asociaţiei A.D.T.P.B.1. este ales de către Comitetul Director prin vot direct
şi

secret pentru un mandat de 4 (patru) ani, cu

excepţia

alegerii primului

preşedinte,

care este

prevăzută

de art. 23 (2) şi art. 25 (3) precum şi cu exceptia situaţiei în care Primarul Municipiului

Bucureşti

este desemnat membru al Consiliului Director prin HCGMB, moment în care acesta

devine automat preşedinte al AsociatieL

Art. 29.

Atribuţiile Preşedintelui asociaţiei

membru al Consiliul Director şi al
Revocarea mandatului
u1mătoarele

său

Adunării

poate fi

A.DTP BJ sunt cele ce decurg din calitatea de

Generale.

propusă

de

către

oricare membm al Consiliului Director, în

situatii:

• încălcarea scopului şi obiectivelor asociaţiei A D. TP.B I ;
- neprezentarea sa sau a unui reprezentant desemnat de acesta, Ia şedinţele ordinare ale Consiliului
Director de 3 (trei) ori consecutiv;
- încetarea mandatului de Primar General

Art. 30. Asociaţia A.D.T.P BI are un vicepreşedinte

Art. 31.

Vicepreşedintele

este numit de

către

Adunarea

Generală

pentru un mandat de 4 (patru)

ani.
Atributiile

Vicepreşedintelui asociaţiei

AD.IP B.I sunt cele ce decurg din calitatea de membru

al Consiliul Director.
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COMISIA DE CENZORI

Art. 32. Organul de control financiar intern al
CENZORI,

formată

numiţi

din 3 (trei) membri
şi

Director. Mandatul este de 3 (trei) ani

asociaţiei

de Adunarea

A DT.P.BJ. este COMISIA DE
Generală,

la propunerea Consiliului

decurge de la data numirii, cu posibilitatea prelungirii .

Primii membii ai comisiei de cenzori a Asociaţiei sunt:
- ..............[datele de identificare: nume, prenume, cetătenie, data naşterii, domiciliu, titular al
BJ IC I seria . .

. . nr .., eliberat{ă) de ...

J. .

. . la data de

- ......... [datele de identificare: nume, prenume, cetăţenie, data naşterii, domiciliu, titulara!
BJ /CJ. seria ......... nr.

. eliberat(ă) de ...... la data de .. .]..

- ........... [d.itele de identificme: nume, prenume, cetătenie, data naşterii, domiciliu, titular al
B..I./C I seria

„

nr .. , eliberat{ă) de . . . . . la data de . J . ......

Art. 33. Comisia de Cenzori are următoarele atrîbutii:
a) verifică activitatea financiai-contabilă şi gestionarea patrimoniului asociaţiei AD. T P.B I.;

b)

verifică

concordanta cheltuielHor efectuate cu bugetul de venituri

şi

cheltuieli

şi

programele

uprobute;
c)

prezintă

bilanţul şi

trimestrial rapoarte Consiliului Director Vu prezenta un raport anual referitor la
bugetul de venituri

şi

cheltuieli ale usociutiei A D T P .B .I

şi

rapoarte periodice la

solicitarea Preşedintelui sau a Consiliului Director;
d) are dreptul

să

participe la şedinţele Consiliului Director,

fără

drept de vot.

Art. .'34. În funcţie de activitatea sa, asociaJia A .D T P B. I poate avea personal remu ne, at

Art. 35. Contabilitatea este organizată conform dispoziţiilor legale.
Art. 36. (I) În cadru Asociatiei se poate înfiinţa un Consiliu Consultativ format dintr-un corp de
specialişti

de

marcă

în domeniul transportului public, numiti prin Decizie a

Preşedintelui

A.D.T .P .B .L

(2) Secretariatul Consiliului Consultativ este asigurat de

către

o

persoană desemnată

prin Decizie

a preşedintelui ADT.P . B l.

CAP. 6. DIZOLVAREA ASOCIAŢIEI A.D.T.P.B.I.
Art. 37. Asociaţia A.O T.P..B .I. se dizolvă:
• de dt~pt~

(\

,{

-

.·

.• prin hotărârea Adunării Generar \ \ .

\\.J·"'lt.~t:··
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'

~
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I
• prin

hotărârea

instantei

judecătoreşti

Ii

competente

i

Art. 38. Asociatia AD.T.P .B l se dizolvă de drept prin:
a. imposibilitatea

realizării

scopului pentru care a fost

constituită, ducă

în timp de 3 (trei) luni de

la constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea scopului;
b. imposibilitatea constituirii

Adunării

Statutul asocia\iei AD.T.P.BJ.,

Generale sau Consiliului Director în conformitate cu

dacă această

situatie

care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau,

după

durează

mai mult de I (un) an de Ia data la

judecătoria

depune la

Registrul Asociatiiior

în a

şedintei

de dizolvare, procesul,verbal, în

cărei circumscripţie teritorială îşi

formă autentică,

se

are sediul, pentru a fi înscris în

şi Fundaţiilor

Art. 40. Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei A DT„P.B I se pot face în
cu atribuirea activului net, rezultut

după

scop şi obiective apropiate de cele ale

lichidare,

usociuţiei

către

situaţiile prevăzute

de lege,

o organizatic juridică non-profit, având

AD.T P.B1, conform deciziei

Adunării

Generale

sau u instun\ei judecătoreşti competente

Ar'l. 41. (I) Prezentul Statut poate fi modificat doar prin acte

adiţionale

semnate de

reprezentanţii

tuturor asociatilor, special împutemicitî în acest scop.
(2) Prezentul Statut este guvernat de legea română În situaţia în care intervin modificări ale

legislatiei în domeniu, prezentul Statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.
(3) Toate litigiile

născute

legătură

din sau în

cu acest Statut, inclusiv orice

problemă

interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale

deduse spre solutionare instantelor

judecătoreşti

..... exemplare originale, astăzi . . . .

privind

amiabilă,

vor fi

competente Prezentul Statut a fost semnat în

. . data autentificării sale.

ASOCIATU
Municipiul/Oraşul/Comuna

'.,, , .... t

Prin primar .

fsemnătura şi ştampila]
Judetul ................,

Pr.in p.reşcdintele Co.nsiliului J u·.·f\.·
t · n.....................................
{semnătura şi ştampila]

\
.
..

·.

}'

. \ \\ .
·.

\\ 'r~--

1·.

I

caz, Consiliul Director trebuiau constituite;

Art. 39. Asociafia A DTP.B.I se poate dizolva si prin hotărârea Adunării Generale În termen de
15 (cincisprezece) zile de la data

I
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Municipiul/Oraşuf/Comuna .... , . .. ... . . ...

Prin primar . .

. . . .. .

[semnătura şi ştampila]
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