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HOTARÂREA NR. 105 
DIN 15.11.2019 

privind exprimarea intenției Comunei Moneasa, judetul Arad privind 
intrarea în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru 

Transportul Public Local Arad 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MONEASA 
Avand in vedere:  

- Raportul de specialitate al compartimentului juridic, înregistrat cu 
nr. 3221/13.11.2019; 
- Expunerea de motive nr. 3222/2019 a Primarului Comunei Moneasa, 
județul Arad 
- adresa nr. 3232/2019 a ADI-TPA, privind invitatia de a adera la 
aceasta asociatie; 
- prevederile art. 89 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind codul 
Administrativ; 
- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 92/2007 Legea serviciilor publice de transport 
persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea 
actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, 
modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 742/2014; 
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații 
și fundații; 
Ținând cont de faptul că UAT Moneasa este și o stațiune turistică ce este 
străbătută de linia de autobuz Arad-Moneasa, care oferă mobilitate 
locuitorilor din comună  spre și dinspre Arad. 
-Votul consilierilor locali prezenti la sedinta:  “pentru” 9 ,”impotriva”-, 
“abtineri “- "absenti" -. 
 

 In temeiul art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind  Codul 
Administrativ  
 

HOTARASTE: 
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A Art.1. Se exprimă intenția Comunei Moneasa, județul Arad de 
participare, prin Consiliul Local, în calitate de asociat, în cadrul Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, persoană 
juridică de drept privat și de interes public.  
 
Art.2.Primarul comunei Moneasa va asigura ducerea la indeplinire a 
prevederilor prezentei Hotarari, prin Aparatul propriu de specialitate; 
 
Art.3.Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare catre : 
- Institutia Prefectului – judetul Arad; 
-        Primarul comunei Moneasa; 
-        ADI -TPA 
- Autoritatilor si persoanelor interesate. 
 
 
 
      PRESEDINTE,                                         SECRETAR GENERAL, 
  GROZA RAUL GICU                             STANCU AMALIA – DENISA 
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