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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea asocierii comunei Domnesti cu Judeţul Ilfov - Consiliul Judeţean 
Ilfov şi cu alte unităţi administrativ teritoriale din jude ţul Ilfov precum si cu Municipiul 

Bucureşti- Consiliul General al Municipiului Bucure şti, în vederea constutuirii 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„ ASOCIATIA DE TRANSPORT METROPOLITAN BUCURESTI” 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă ordinară de lucru 
 

Având în vedere: 
• Proiectul de hotărâre initiat de primarul comunei Domnești; 
• Expunerea de motive a primarului comunei Domnești; 
• Raportul de specialitate a compartimentului Achiziții publice-Investiții, Administrarea 

domeniului public si privat; 
• Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Domnesti; 
• Regulamentul (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; 

• Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificări şi 
completări ulterioare  

• Hotărârea Guvernului 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a 
statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate 
serviciile de utilitati publice 
 
În temeiul art. 11-14, art. 36, alin. (2), lit. d), lit. e); alin. (6), lit. a), pct. 14; alin. (7), 

lit. c); alin. (9) precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, modificată şi completată, 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1.   Se aprobă asocierea comunei Domnești - Consiliul Local Domnești cu Judeţul 
Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov şi cu alte unităţi administrativ teritoriale din judeţul Ilfov 
precum si cu Municipiul Bucureşti - Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în vederea 
constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ ASOCIAŢIA DE TRANSPORT 
METROPOLITAN BUCURE ŞTI ”, persoană juridică de drept privat si de utilitate publică. 
 

Art. 2.   Se aprobă Actul Constitutiv şi Statutul ASOCIAŢIEI DE TRANSPORT 
METROPOLITAN BUCUREŞTI, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.   
 

Art. 3.    (1) Se aprobă participarea Consiliului local al comunei Domnești la 
patrimoniul iniţial al ASOCIAŢIEI DE TRANSPORT METROPOLITAN BUCUREŞTI,  cu 
o contribuţie în numerar în valoare de 5.000 lei. 

(2) Cotizaţia anuala se stabileste prin hotararea Adunarii Generale. 
 



Art. 4.   Se aprobă ca sediul ASOCIAŢIEI DE TRANSPORT METROPOLITAN 
BUCUREŞTI, să fie  în România, Bucureşti,  Splaiul Independenţei, nr. 291-293, sector 6. 
 

Art. 5.   Se împuterniceşte dl. BOŞCU NINEL CONSTANTIN, primar al comunei 
Domnești, cetăţean român, născut la data de 18.06.1973 în București, sector 8, domiciliat în 
comuna Domnești, județul Ilfov posesor al CI seria IF nr. 353333 eliberat SPCLEP 
DOMNEȘTI la data de 02.04.2013, să semneze în numele şi pe seama Consiliului local al 
comunei Domnești, Actul Constitutiv şi Statutul  ASOCIAŢIEI DE TRANSPORT 
METROPOLITAN BUCUREŞTI, anexate la prezenta hotărâre. 
 

Art. 6.   Primarul comunei Domnești prin aparatul de specialitate va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

Ini ţiator, 
Primar 

Boşcu Ninel Constantin 
                                    
 
 
 
 

      Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                           /Secretar   

                                                                                                                      Zanfir Maria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

 
Judeţul Ilfov înconjoară Municipiul Bucureşti – Capitala şi cel mai mare oraş din 

România. Ca urmare, dezvoltarea judeţului este legată direct de cea mai activă zonă 
economică din România. Judeţul Ilfov este, de asemenea, un nod major pentru căile de 
comunicaţii. 

Tinand cont de situatia actuala in care se efectueaza transportul public de persone in 
Regiunea Bucuresti-Ilfov, este necesar  realizarea  unui sistem de transport integrat in regiune 
respectiv constituiriea unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, in conformitate cu 
prevederile legale in materie ce va avea drept scop înfiinţarea, organizarea, reglementarea, 
exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciului de transport public local din 
cadrul asociaţiei, pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre. 

 
Potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, modificată şi completată:  
    “ (1) Două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele 
competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în 
condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de 
drept privat şi de utilitate publică. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt de utilitate 
publică, prin efectul prezentei legi, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului 
nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 246/2005. 
    (2) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în scopul 
realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al 
furnizării în comun a unor servicii publice. Zonele metropolitane şi aglomerările urbane 
constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 
componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor şi a obiectivelor de dezvoltare de interes 
comun. Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi administrativ-
teritoriale componente îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii. 
… 
        (4) Pentru protecţia şi promovarea intereselor lor comune, unităţile administrativ-
teritoriale au dreptul de a adera la asociaţii naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii”. 

Totodata, Hotărârea Guvernului 855/2008 aproba actul constitutiv-cadru si statutul-
cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati 
publice. 

Faţă de cele precizate şi ţinând cont de prevederile legale în vigoare, am iniţiat 
Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea asocierii comunei Domnești cu Judeţul Ilfov - 
Consiliul Judeţean Ilfov şi cu alte  unităţi administrativ teritoriale din judeţul Ilfov precum si 
cu Municipiul Bucureşti - Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în vederea constutuirii 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ASOCIATIA DE TRANSPORT 
METROPOLITAN BUCURESTI”. 
 

. 
 

Primar, 
Boşcu Ninel Constantin 

 
 
 
 
 
 



RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

Judeţul Ilfov înconjoară Municipiul Bucureşti – Capitala şi cel mai mare oraş din 
România. Ca urmare, dezvoltarea judeţului este legată direct de cea mai activă zonă 
economică din România. Judeţul Ilfov este, de asemenea, un nod major pentru căile de 
comunicaţii. 

Tinand cont de situatia actuala in care se efectueaza transportul public de persone in 
Regiunea Bucuresti-Ilfov, se propune realizarea  unui sistem de transport integrat in regiune 
respectiv constituiriea unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, in conformitate cu 
prevederile legale in materie ce va avea drept scop înfiinţarea, organizarea, reglementarea, 
exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciului de transport public local din 
cadrul asociaţiei, pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre. 

Potrivit prevederilor art.11 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, modificată şi completată:  
  “(1) Două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele 
competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în 
condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de 
drept privat şi de utilitate publică. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt de utilitate 
publică, prin efectul prezentei legi, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului 
nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 246/2005. 
    (2) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în scopul 
realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al 
furnizării în comun a unor servicii publice. Zonele metropolitane şi aglomerările urbane 
constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 
componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor şi a obiectivelor de dezvoltare de interes 
comun. Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi administrativ-
teritoriale componente îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii. 
… 
        (4) Pentru protecţia şi promovarea intereselor lor comune, unităţile administrativ-
teritoriale au dreptul de a adera la asociaţii naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii”. 

Totodata, Hotărârea Guvernului 855/2008 aproba actul constitutiv-cadru si  statutul-
cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati 
publice. 

   Faţă de cele precizate şi ţinând cont de prevederile legale în vigoare, am intocmit 
prezentul raport pentru a insoţi Proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii comunei 
Domnești cu Judeţul Ilfov - Consiliul Judeţean Ilfov şi cu alte  unităţi administrativ teritoriale 
din judeţul Ilfov precum si cu Municipiul Bucureşti - Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, în vederea constutuirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ASOCIATIA DE 
TRANSPORT METROPOLITAN BUCURESTI”. 
 
 
 
 

Compartimentul Achizi ții publice-Investiții,  
Administrarea domeniului public si privat 

Babă Violeta 
 


