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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara  
pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov 

 
Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în sedinţă de lucru 

 
 

 
Având în vedere: 
 

• expunerea de motive a primarului; 
• raportul de specialitate al Compartimentului de resort; 
• avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești. 

 
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 si reformei administrative nr. 353/2007; 

• prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv - cadru si 
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, 
 
În temeiul prevederilor art. 11-14, art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi 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 Unității Administrativ Teritoriale – Consiliul Local Domnesti cu 
judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov, respectiv cu Municipiul Bucureşti -   Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, precum si cu unele unităti administrativ- teritoriale din judeţul Ilfov, în vederea 
constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov, 
persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică. 

          (2) Se aprobă participarea U.A.T.- Consiliul Local Domnesti, în calitate de asociat - 
membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public 
Bucureşti – Ilfov. 

 
Art.2  Se aprobă Actul constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport 

Public Bucureşti – Ilfov, în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre şi Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov în forma prevăzută în Anexa nr. 2 
la prezenta hotărâre. 

 
Art.3  (1) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 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 Apanova. 

           (2) Se aprobă participarea Unității Administrativ Teritoriale – Consiliul Local Domnesti, 
la patrimoniul iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – 
Ilfov, cu o contribuţie în numerar în valoare de 2.000 lei. 

 

Art.4  Se împuterniceşte domnul Ghiță Ioan-Adrian, in calitate de Primar al localitatii Domnesti, 
cetăţean român, născut la data de……………, domiciliat în comuna Domnesti, posesor al CI 
seria……nr…….... , eliberata de………, la data de……………, să semneze în numele şi pe seama 
Consiliul Local Domnesti, Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Transport Public Bucureşti – Ilfov, anexate la prezenta hotărâre. 

 
Art.5  Se împuterniceşte domnul/doamna ..............  ....................... , cetăţean român, născut(a) la 

data de…………..„ ............................................................. , la, ................. , domiciliat(a) în  
 ............................................................................................  .......................  
posesor(are) al CI seria. ................ nr ......... , eliberata de ,,. ...............  ......  ............. , la data 
de .............   ........ ,să facă parte din Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov şi să îndeplinească procedurile prevăzute de 
lege pentru înregistrarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - 
Ilfov la Registrul asociaţiilor și fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei sector 1. 

 
Art.6  Compartimentele de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art.7  Hotărârea în cauză se comunică în conformitate cu prevederile legale Consiliului Județean 

Ilfov, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, Instituţiei Prefectului – Judeţul Ilfov si 
persoanelor interesate prin grija Secretarului comunei Domnesti. 

 
 

Ini ţiator, 
Primar 

Ghiță Ioan-Adrian                                     

      Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                               /Secretar   

                                                                                                                              Cojocaru Bogdan-Marius 
 
 



 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara  
pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov 

 

 

În Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea Bucureşti-Ilfov este 
prevăzută ca măsură, înfiinţarea unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport 
Public Local.  

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Local este singura 
variantă prin care se poate organiza un serviciu de transport public în Bucureşti cu localităţile 
limitrofe la standardele şi cerinţele Regulamentului 1370 al Parlamentului European, în caz 
contrar existand pericolul iminent al declanşării procedurii de infringement. 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public local va oferi cadrul 
necesar pentru organizarea unui transport public de calitate în regiunea Bucureşti Ilfov şi va 
rezolva toate situaţiile conflictuale din prezent, în beneficiul călătorilor.  

Transportul public urban şi suburban este principalul instrument de promovare a 
dezvoltării, ridicării nivelului de trai şi integrării sociale, avand o contribuţie esenţială la 
facilitarea accesului la locurile de muncă, la serviciile de sănătate şi educaţie ale populaţiei.  

Dezvoltarea şi modernizarea acestui serviciu public, creşterea calităţii şi atractivităţii 
acestuia şi orientarea în mai mare măsură a întregii activităţi spre satisfacerea necesităţilor de 
mobilitate a populaţiei vor contribui la descurajarea transportului cu autoturisme private şi 
implicit, la reducerea aglomeraţiei şi poluării, cu influenţe benefice asupra condiţiilor de mediu 
şi calităţii vieţii, mai ales în zonele urbane.  

În lipsa unei coordonari unitare şi a unei strategii de integrare a serviciilor de transport 
public la nivelul întregii zone, fiecare operator de transport acţionează independent pentru 
fundamentarea programelor de dezvoltare, stabilirea şi realizarea proiectelor de extindere şi de 
modernizare a infrastructurii şi stabilirea politicii tarifare.  

Înfiin ţarea A.T.P.B.I. ca asociaţie de dezvoltare intercomunitara a ţinut cont de interesele 
economice şi sociale ale localităţilor din jurul Capitalei şi de recunoaşterea drepturilor şi 
obligaţiilor ce le revin şi a necesităţii dezvoltării unui transport public eficient, corespunzător 
cerinţelor de mobilitate ale populaţiei şi avand în vedere situarea actuală a transportului public în 
Bucureşti şi aria adiacenta.  

 

 

 

 



 

 

Priorităţile pentru o mobilitate urbană crescută sunt: 

- Accesul pe cetăţean – prioritate-zero; 
- Dezvoltarea unui sistem integrat de informaţii pentru călători pe baza de sisteme de 

transport inteligente ce îi ajutî pe utilizatorii săi să se ghideze în împrejurimi.  
- Contractele şi achizitiile de servicii de transport public, în sistem electronic vor stabili 

obiective operatorilor din sistem, pentru a asigura călătorilor o calitate mai ridicată a 
serviciului la un nivel de cost mai scăzut; 

- Accesibilitatea sistemelor de transport public în cazul cetăţenilor cu deficient de 
mobilitate; 

- Dezvoltarea de sisteme de transport urban mai prietenoase cu mediul care implică 
modurile de transport electrice energo-economice (trenuri, tramvaie şi troleibuze) şi 
autobuzele cu slabe emisii poluante.  

- Stabilirea unei structuri integrate de preţuri la nivelul întregii zone urbane şi 
suburbane va aduce o contribuţie, în sensul asistenţei şi intensificării mobilităţii 
urbane bazate în special pe noile tehnologii şi pe cardurile electronice.  

Obiective pentru creşterea continuă a eficienţei transporturilor impune: 

- Scăderea timpului de călătorie; 
- Creşterea gradului de confort şi calitate a serviciului; 
- Costuri accesibile astfel încat transportul cu mijloace de transport private să fie 

descurajat; 
- Diversificarea şi modernizarea serviciilor în trafic prin utlizarea de tehnologii noi, 

informatizarea activităţii operatorilor de transport şi implementarea sistemului informatic 
de vanzare bilete pe întreaga reţea; 

- Îmbunătăţirea şi modernizarea staţiilor publice pentru asigurarea inter-modalităţii între 
transportul feroviar cu cel rutier, elaborarea, dezvoltarea şi corelarea graficelor de 
circulaţie a transportului de mare capacitate (metrou, metrou uşor, tramvaie) cu frecvenţă 
ridicată, cat şi pentru cele de scurt parcurs (autobuze, troleibuze), menite să sporească 
atractivitatea transportului public metropolitan, dar şi descurajarea transportului cu 
vehicule private.  

Faţă de cele menţionate, ţinand cont de prevederile legale, am iniţiat Proiectul de Hotărare 
alăturat pe care îl supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Domneşti.  

 

 

Primar, 
Ghiţă Ioan-Adrian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

 

 

În Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea Bucureşti-Ilfov este 
prevăzută ca măsură, înfiinţarea unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitara pentru transport 
public local.  

Constituirea acestui tip de asociaţie este reglementată de art. 11, 12, 13 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale şi de Ordonanţa de Guvern nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.  

Potrivit prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 
Asociaţia dobandeşte personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, 
iar pentru aceasta, membrii asociaţi încheie Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei. Cele două 
acte juridice încheiate prin voinţa membrilor asociaţi, sub sancţiunea nulităţii, trebuie să cuprindă 
printre clauzele obligatorii: exprimarea vointei de asociere, sediul asociaţiei şi patrimoniul iniţial 
al asociaţiei constand din aportul de bani a asociaţiilor.  

Transportul public urban şi suburban este principalul instrument de promovare a 
dezvoltării, ridicării nivelului de trai şi integrării sociale, avand o contribuţie esenţială la 
facilitarea accesului la locurile de muncă, la serviciile de sănătate şi educaţie ale populaţiei.  

Dezvoltarea şi modernizarea acestui serviciu public, creşterea calităţii şi atractivităţii 
acestuia şi orientarea în mai mare măsură a întregii activităţi spre satisfacerea necesităţilor de 
mobilitate a populaţiei, vor contribui la descurajarea transportului cu autoturisme private şi 
implicit, la reducerea aglomeraţiei şi poluării, cu influenţe benefice asupra condiţiilor de mediu 
şi calităţii vietii, mai ales in zonele urbane.  

Înfiin ţarea A.T.P.B.I. ca asociaţie de dezvoltare intercomunitară a ţinut cont de interesele 
economice şi sociale din jurul Capitalei şi de recunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor ce le revin 
şi necesităţii unui transport public eficient, corespunzător cerinţelor de mobilitate ale populaţiei 
şi avand în vedere situarea actuală a transportului public în Bucureşti şi aria adiacentă.  

Priorităţile pentru o mobilitate urbană crescută sunt: 

- Accesul pe cetăţean – prioritate-zero; 
- Dezvoltarea unui sistem integrat de informaţii pentru călători pe baza de sisteme de 

transport inteligente ce îi ajutî pe utilizatorii săi să se ghideze în împrejurimi.  
- Contractele şi achizitiile de servicii de transport public, în sistem electronic vor stabili 

obiective operatorilor din sistem, pentru a asigura călătorilor o calitate mai ridicată a 
serviciului la un nivel de cost mai scăzut; 

- Accesibilitatea sistemelor de transport public în cazul cetăţenilor cu deficient de 
mobilitate; 

- Dezvoltarea de sisteme de transport urban mai prietenoase cu mediul care implică 
modurile de transport electrice energo-economice (trenuri, tramvaie şi troleibuze) şi 
autobuzele cu slabe emisii poluante.  



- Stabilirea unei structuri integrate de preţuri la nivelul întregii zone urbane şi 
suburbane va aduce o contribuţie, în sensul asistenţei şi intensificării mobilităţii 
urbane bazate în special pe noile tehnologii şi pe cardurile electronice.  
 

Obiective pentru creşterea continuă a eficienţei transporturilor impune: 

- Scăderea timpului de călătorie; 
- Creşterea gradului de confort şi calitate a serviciului; 
- Costuri accesibile astfel încat transportul cu mijloace de transport private să fie 

descurajat; 
- Diversificarea şi modernizarea serviciilor în trafic prin utlizarea de tehnologii noi, 

informatizarea activităţii operatorilor de transport şi implementarea sistemului informatic 
de vanzare bilete pe întreaga reţea; 

- Îmbunătăţirea şi modernizarea staţiilor publice pentru asigurarea inter-modalităţii între 
transportul feroviar cu cel rutier, elaborarea, dezvoltarea şi corelarea graficelor de 
circulaţie a transportului de mare capacitate (metrou, metrou uşor, tramvaie) cu frecvenţă 
ridicată, cat şi pentru cele de scurt parcurs (autobuze, troleibuze), menite să sporească 
atractivitatea transportului public metropolitan, dar şi descurajarea transportului cu 
vehicule private.  

Avand în vedere aspectele prezentate, în conformitate cu prevederile legale, rog Primarul 
Comunei Domnești să supună dezbaterii Consiliului Local, prezentul Proiect de Hotărâre. 

 

 

Compartiment de resort, 
 

Sef serviciu Baba Violeta 
 


