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HOTĂRÂREA NR.143 
din 8 decembrie 2020 

privind acordarea de mandat special Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară 
pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov pentru aprobarea "Studiului de oportunitate 

privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători, în regiunea 
Bucureşti - Ilfov, către operatorii regionali", forma revizuită 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de Autorizare pentru Serviciile 

de Transport Public Local ; 
• Adresa nr. 18929/05.11.2020 a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru 

Transport Public Bucureşti - Ilfov înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 
22806/05.11.2020; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 52/23.05.2017 privind constituirea Asociaţiei de 
Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov; 

• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
În conformitate cu prevederile: 
• Legii nr. 51 /2006 privind serviciile 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; 
• Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 

actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Art. 129 alin. (1 ), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art.132 din Codul Administrativ 

aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, 
În 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. 139 alin. (3), art.196, alin. (1 ), lit. a) din Codul administrativ aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. - Se acordă mandat special Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru 
Transport Public Bucureşti-Ilfov ca în numele şi pe seama Unităţii Administrativ Teritoriale 
Oraşul Buftea să aprobe forma revizuită a „Studiului de oportunitate privind delegarea 
gestiunii serviciului public de transport local de călători, în regiunea Bucureşti - Ilfov, către 
operatorii regionali". 

Art. 2. - Primarul oraşului Buftea prin serviciile din cadrul aparatului de specialitate 
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 



Art.3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia, primarului, serviciilor de 
specialitate ,Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti -
Ilfov şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGHEL LILIANA - Ml AELA 
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