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HOTĂRÂREA NR. 112 
din 27 iunie 2019 

privind acordarea unor mandate speciale Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară în 
vederea modificării contractului de delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de 

Călători în regiunea Bucureşti-Ilfov nr.1/17.09.2018, încheiat cu operatorul regional Societatea 
de Transport Bucureşti şi a contractului de delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public 

de Călători nr. 3/17.05.2019 încheiat cu Serviciul de Transport Voluntari SA. 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de autorizare pentru serviciile de 

transport public local; 
• Adresa Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov nr. 

8623/2019, înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 12120/2019; 
• Hotărârea Consiliului local nr. 52/23.05.2017 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 

lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov; 
• Hotărârea Consiliului local nr.151 /2018 privind acordarea unor mandate speciale Asociaţiei 

de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov; 
• Hotărârea Consiliului local nr.179 /2018 privind acordarea unor mandate speciale Asociaţiei 

de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov, în vederea modificării 
contractului de delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători în regiunea 
Bucureşti-Ilfov nr. 1 / 17.09.2018, încheiat cu operatorul regional Societatea de Transport Bucureşti; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 11 /2019 privind acordarea unor mandate speciale Asociaţiei 
de Dezvoltare lntercomunitară, în vederea modificării contractului de delegare a Gestiunii 
Serviciului de Transport Public de Călători în regiunea Bucureşti-Ilfov nr .1 /17 .09.2018, încheiat cu 
operatorul regional Societatea de Transport Bucureşti; 

• Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
În conformitate cu prevederile: 

• Legii art.10 alin. (4) şi alin.(5), art. 8 alin. (3) lit. a), d1
), d2

), i) - k), art. 9 alin. (2) lit. g), 
art. 27, art. 29 alin. (2) şi art. 30 alin. (5) din Legea nr. 51 /2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• art. 36 alin. (1 ), alin. (2) lit. (d), alin. (6) pct. 14, alin. (7) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a 
admini~traţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

ln aplicarea prevederilor 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; 

În temeiul art. 45, alin. (2), art.115, alin. (1 ), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. - Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru 
Transport Public Bucureşti-Ilfov în vederea aprobării Actului Adiţional nr. 4 la Contractul de 
Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători în regiunea Bucureşti-Ilfov nr. 
1 /17.09.2018 încheiat cu Societatea de Transport Bucureşti STB SA. 



Art. 2. Se acordă mandat special pentru mandatarea Preşedintelui Asociaţiei de 
Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov pentru semnarea Actului 
Adiţional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători nr. 
1 / 17.09.2018 încheiat cu Societatea de Transport Bucureşti STB SA. 

Art. 3. - Se acordă mandat special domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea, 
pentru semnarea, alături de Preşedintele Asociaţiei a Actului Adiţional nr. 4 la Contractul de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători nr. 1 /17 .09 .2018 încheiat cu 
Societatea de Transport Bucureşti STB SA. 

Art. 4. - Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru 
Transport Public Bucureşti-Ilfov în vederea aprobării Actului Adiţional nr. 1 la Contractul de 
Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători nr. 3/17.05.2019 încheiat cu 
Serviciul de Transport Voluntari SA. 

Art. 5. - Se acordă mandat special domnului Pistol Gheorghe, Primarul oraşului Buftea, 
pentru semnarea, alături de Preşedintele Asociaţiei a Actului Adiţional nr. 1 la Contractul de 
Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători nr. 3/17.05.2019 încheiat cu 
Serviciul de Transport Voluntari SA. 

Art. 6. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor 
prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului, serviciilor de specialitate în vederea 
ducerii la îndeplinire, Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti -
Ilfov şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 
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